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 8+ مود« لوا ....مشش اج .....نودخ بار

 ناو

 چو
 تالاع کس لونار و گزت
 بسناکل ور
 والوا یک فاب نیر موک

 نیل یک یکن
 ےتاعےک ںیوکرٹ
 کڑ بنام

 لایاددڈی ریل ام راءاشداب مور

 لم اکر کجا سیر
 یراترلماشاب فور

 2 عی یکن یکواوداش کلم
 لا اگہاک نام کی اد کت درا
 ہاشک روا ہلددلا فرشا

 لو نیرو وا هاش لک
 تاذو شام مقفیلخ
 : یدبع دیک رن
 ۰. تفاط کشک
 راب ٹول یر سنا

 تومروا یراق دید

 اکر ارپ نوقع یاش
۳ 
 ترافو لک آش نر تیب

 ہرضصاحم اکبلع

 یر لیٹ فر یک شا یکجا

٣٣ 

۳۳ 

FY 

۳۵ 

۳۵ 

۳۵ 

 یلوزح کل ودلاد یم |

 نورلغنا را
 مود« لوا رص... مشر لج

 زا

2 
 توک کس نبی بلع
 یو

 یر شفط کن یر
 تاک یک رک
 یاد یک
 تواب کک
 و و ہاش کل ناطاسروا شک

 تاخیر

 رار دل

 ماہ یک روتغلاوبا
 رار

 مااا
 ترافیکی زار یش احس اوبا
 لاتتاکل زاریت قاح اون

 اش کمر وا یزاریش نادا

 ترازو گور دم ور “یکدودلار
 اکے یک کن اطلساک ی زنتمزیلخ

 اماکن انا

 رافواتسلتی شرق مل
 دق لگ و اکورلا

 هاشراباستیوروررف

 لو لن فرطیکیکا عن

 ناوک

 تروا طا

 1 ناو

 کج ین
 لنت نس
 شاک 3
 شوف نابلس
 ہضقرپ بعاک ا
 یتا یک لا
 رضايت نا گرید

 رضا ورلا رب نریم

1 

 تافل ولار

 ہرصاحم کب لعاکش تا
 مضفاک اطاسپپ بلع
 تا ةف کاش کلم

jرضا اکی گز نب دلارو  

 یزروگلر تست
 تافوایکا ید نا

 شٹ تناظر رد ناطلس

 یت یک ج یکن لاس
 تان کس داشت فر طیف
 تساوترد کس

 سر
 ۱ مو



 مزد ٦ مود+ لوارصح ....رھش شر لجر.....نورخ نیا سراج

 ناو

 ناخا

 سراب رر ےک اطلس فواد ترک لگا

 ہری کم
 ہضقرود لم فش واتر
 ۵م اکیی کی زترک

 ہلعاکں یک ویل یر قرس
 ین اکلودلا نیم

 بم ارت یب رابود یکن اطلس فریق

 یاب یک نیکی وقتی ب

 تامر

 کن اطا روا بوقت

 یکاوروارب اداردفب یکن اطاسا

 راکت ماش ور
 نکیماقاسلت

 تا ےک یلاد ےک سٹ ط کش ا
 رضقاکن اطلس زا

 یت 9 نت

 لوا عب کا ماز تعامد

 ای اطلس

 رو یکی اروا اک کا لا
 نورگروا لامج نام نافع
 رک یم ککملاماظنداواش کک ناطلس
 باج اک کام اھ
 تاذو یکہاش کلم ناطلس
 یو کیل مان

۳ 1 

0 2 
 ماظن اکی مال سر 7

 شیما اا

 ہاکی لابا
 ینا دوم

 ناوک ا

erطرشت تکی  

 نوتات ناک روا یارک ابا ۲

PF,لراترک کل رایکب  

 طار ورح یواش کک | ۳
I ۳ 

 رارفاکک للا بات ۳

 گج کن وتان ناک روا قرایک |

rکتی  
 ترازوی | ۳

 کلا ٣

O rr 

erرادرلوت بیو  

 یر یی *+فرط یک بلع کش "۳

 تعاطا یر ستا 7

Oa 
 لولا ف ذرش نب یل مہ

 لو را کمایا 0۳

 ی رکود شن
 نازوبروا رتا ۵

 اپ ۳۵
8۵ 

8۵ 

 دادند لس روا راک 8۵

 تسلقیدؤاد نج لج 1 2

 لی اد نب لیتا ٦
 تاند کک کت وراق واش نار ےن ۷

nتافو کت  
 یفالف تلف ۳۹

fلپ بلع شا  

 لاکر نسق ۳
 اذوب 4

 دمی طرف کاقمأ ہے

. 

 ترازو یک لم ادب 7

 تسلقی کدی نم قدص
 واک نم نانا

 ان السر
 ہری نامسارخ
 ونرا ناسراروا رایکرب ناططاس

 تاک کن المرا
 8 ںایاور غبر یکن السرا

 لن اک وسر وب روات ات نب دوسر ما

 لای زارد تسر کرا السا

 ناو لس راروا کند
 نقی ناسارروار اتم

 دن

 ۱ ۔یڑپکم کے نب ےک وا نال

 توک یر ںیم نامسارخ
 مان ادا تم کن ار مار یما
 ضقرب مزاوخروا یا
 توافب ینا ارا



 یراقرگیک شا راب

 لکم
 ای شقرا داد کن روت ما
 زاغ آاکت مولی کہاش مزر اوون
 نیا
 نیا نیت

 ٠ ےک یی شپ مز راوخ
 ہلماکں وکو ی مزراخ
 رارفروا تس کں ولر
 هاش مزراوخر ت زرا
 ںااور ی ر یک وت اسی
 ١ ساکن السا
 رضق یک طا
 واھتااکں ونارلسما

 نوت 1

 اکنون وا کا
 مارا قیاس نوط اس ماش
 همت یو او نسب ماش وای
 کرت کارا
 تواطب زنم

 لیزر
 هرم اک رقما تیم
 ہت ی رق تی
 کراس نص لا

 ےک ں ون اس لدق ۱
 یال
 زت یلغروا نام

 ریما یک وئاملسما
 قرارا

 یر میان نی
 یوکس روا تواخب یک نوطق

 یزرگی ٹپ ہا

 اگے ق زا گلا تس
 یلاماک یم تالخراب رد کر و

 کج کای
 تاک نیت بوک
 ایما کړ
 فان روگ

 لا
 کج تایم |

 یش اوم یکن نازی ا
 یکرضام یز ایریا

 شرادغب تراه

 | کرت یک دکب

 نیئاضمتسربف

 مس ناو

 و توانب قرص رای

 ۷ خاو وار غبار جر وار

 توت ک ویا کس توری روا ہی

 1۵ ٠ ںیم

 1۵ ےلیعاسا تلی فط اب ہقرف

 ۵ جو یک یکه دم الواط اب ہیلی اما
 1۵ لنک فط اب شی ن ابغا
 1۵ بز لر ءاشںارین

 ٦٦ مااا ن الرا
 1 ينط اب ہقرڈروا ایم

 ۷1 ماع کن

 ۹ مازیار

 ك٦ ی رے ےک کہ ت ن اطالع

 ×۷ | یر ےل تم دایر یر
 اے مٹر یاس اواکن و زایاریما

 ۷ نو میلا او کش

 بے | نمایم اک ں وج وف یکں ویئاھب ںونفود

 1 کوب لود
 ہے || لک رکا اف با

 12 , تانا

 ٦ے ۹

 ۸[ دق ناصر حنا ی ایک
 ۸ مک ں وری ناسا
 1A لاک تطاس رزو

 3۸ ترازو یک دنیروصنما

 ×۹ ٦| یررقک ن السان لم اے

 ۷9 جیک لے جاقسا ےک رھپ
 1۹ تنستوک وک وارا

 ۹ تامی رف یک لا
 ٦9 یاکان یطساو کل یس
 1۹ هر اکر عو ارپ یرصب

 2۰ کک لص اے سیا



 ناوک

 ی ام یر قس ل انتتا توب رک
 ضق رب لم اک یک ت یوم
 م57 اک نک

 ۱ ضعف را نام ایم

 شکم رپ روا لارا

 0 ان ما

 2 دادفب لاک لان

 لا لای
۳ 

 ڑلپ سیدادفإ اک ا

 نار خا ےدادغباکن

 ارتا ے طا واک

 و ےب اکی رخ رہا

 5 اد اپ و ووم کن اطلس

 تسلقی کر جشن اطاس

 گکیلادیو نیر

 هما بنا نرخ
 تا صیاد

 انار کا
 قرایکب روا ناہتصار کش
 یار: کی زاخیا

 وری ایرو ۳ / او نوا کن نا

 اھت اک ونار مک سم

 کن ےس ںویئاسی

 اس سرک نیک
 فالو

 سا
 مم ھی

 رود تت اک راکرب

 هری اکر ت ن اطلس لکو م

 ضش یر ك اطلسرو 27

 سالم شک
 رب ادادخب یک ن اطنس

 : یک ی اخ کک تافو ی نر 4

 ۸ مود «لواصح م لج رلغ

eناوخت  
 ماگ لوءاتمابش لو ۰
 رتا دادب روا تع اطا کز اار یما ۰
 نوم ولے فرط کز پاک ن اطا ے
 لز ۳ ے٭

 کلام 7

2 > 

 هان نسل ا

 تاک ویر ےا

 هر 7
 یگور شما رانی نامتسآآ ےا

 لاتا ناتا ے۲
 یاچروا توان یک بکا ۲

 لک کدام اقتدار ۲
 ۱ رنگی هلو ۲

 یراترت شم ۲

4rشپ سی یز  
 اور فرط یک “در اوات یلدامآ ے٣
 ہضق رب لم اکن السرا یک ۳

 مالسااکںورداظأ ے٣
 ہرا کرا ےہ
 ہصبت لوما ےہ

 ہرام اک واچ یوی | ے۳

 لاین قرص
 شرط ورا ا درو

 یگوروادفب کرام ۵
 ید مو یک قت انلاوذ ۵

 تدارث کی واج ۵

 ہن لو وماکروروم| ۵

 ی داچروا یزافایا ۵

 قبر کلم سل ے٦
 ۔ لگ ییرفشو نیلج سففآ +
 گاف وک 1 ے٦

 ناوک ا

 ہرا کیو ا قرا ے٦
 یزافایاروا وا جأآ ے٦

 لواچروا ناوخ کل | ےک
 رم آل لواجشیاشراپرد
 فلج یلوئامسروا و اسیعأ

 مما ےۓ ھت اطلس شدت ثد۵ ےے

 ہرصاح اکر شا | ۸

 ̀ لایا شیریں واریت | ے۸
 دبی کدوم فطر ے۸

 و وومماآ ےہ

 یت رست ے۹

 یگاہریک ال 3 یک وئاسیخ ٩
 لا روا یر فریز ایا ے۹

 یراترک کی زافلیا 2٩

 ب رکی زاغ ۰
 توان یک یک خشت و: یزاغاوبا|| ۰
 ہرصاح عی یمنی مان” ۰
 را ٹول ں واع ۰
 تافو یکن مر یما || ۰
 یک ن اطلس نک دوسمروا کیب شیخ ۸
 توک لوما ۸ہن
 تماس لو شف ۸

 رضا ل واجب ریل ۸
 وام روازرابص نک نک || ۰

 ںاییاہم کروا تاع یک یو اچ | ۸۱
AFیورو  

Arلقب نام مک  

 تست یک واج ۸۲

 تافو یک داج ۲

AFتافو کرن اطلس  

 رومناطلس | ۳
AFقرط یک زورم  

 یز

Ar 

Af 

۸۵ 

۸۵ 

۸۵ 

2 

۸۵ 

AQ 

AY 

AT 

AT 

AY 

A 

۸4 

A 

۸ 

۸۸ 

AA 

AA 

AA 

۸۸ 

AA 

AA 

۸۹ 

A4 

| 

۸۹ 
۹ 

۹٠ 

۹۰ 



 ۹ سا مشکل نوریظیک نیر

 تاق یری
 ووم ن اطاسرواووح کک

 ی رت شیٹ یکی شر واروح
 یاو یک یت

| 

 ںی ما
 توانا ے روک اطلس یک ل رف

 لپ لرغطاوو
 رل

 مپ ل
 دا کر

 روا

 یبا درو اهر ارا

 یگادر فرط یکن اد کدو
 ہل دوم اکر

 کج لودر
 تسلقی کدوھننلاطلس

 شک کے فرط ر
 کد رس

 لاین
 بحجامر ی

 یو یرافرک کر پن یم
 طوری ورشااک الا قٹسا
 نارا نب یلص
 ےن یر اکنامکس نی یب
 نئامکس نباروا راج رتا
 لایئادشی را 4

 تسلیم

 رضا رپ سل
 یت روارو ن اطا

 رم یک پا

 لی ری باقر تطاس مزو
 تعاطا کل رخ کا
 یراق
 لب کر زو ےک وت ن الس ذوا

 لرینک یم قاچشوا جر
 لایادرڈیراگںڈ ا

 نرم اکی شہ
 لات ترب
 رو ره حرز ادا اتا
 تاکی پ بلع

 یگاور فرش یکن ادربخ یک یٹ
 تو مکس را لر فشار
 ترارش یی وک شتر
 یرقشچ فرطیدادغ ید وک

 فلج دور رشرتسم
 ر آدادخب یوو ن اطا |

 دودا
 یابی
 تافو یکی ب نبا د لازع
 زنوگاکل ام یگز نیدلاداھ |
 ھ1ل یم یکن یدلاد اھم

 ضمن دادن اه ج

 ورصام کنیم 1

 جب ںیم |
 ھر ناتقفرارااخ[

 | یورک یش روال

 گاب غلطت با لور لار

 ڈاک ہلاداک ر بلع اا

ATS > 
 ر آرارخب کرو ن اطلس ۸

 تاند لوو ناطلس ا ۸
 روح ناطلس اإ ۸

 رواد ناطلسرواروح ن اطلس | ۰

 م آدادخب داش ترج | ۹
 ` ورواد خرس | ۹

 یار فرط کن قاف یدخ رت سمزذیلخ 9۹

 ۱ گن یکدوجس نلاطلسروار جت ناطلس ۹۹

EE 
jekکج یکل خط ک لم رواد اد ناطلس  

 کک روا تطاس وز اوو یکدوسم نزاططلس م۶

foeتسلقیکل رغط  

 TA رذ1
 کنج یدومس روا لرغ کما | ١
 تک کل رخ کا ۱
 . یاد باج یک یک رخ کک ۳

RFربآدارق) دو“ ناطلس  

 یر یدوتس ناطلسروا فیش | ۴
rتافوکلرغط  

 گن کذاب دشت سغیظخروادوس ناطلس أ۱
 فرط یدوحس ناطاس یاب دشت ما ۱۴ |[
 یرتشپآ ۰۳ |

 لگ لوس ناطلسواذیظأ ۰۳ |
 | ۱ یرات/لزیخ| ۰۳ |

 دون السا زلف ۳ |

 دا ۴ ]
 تاغ شارا ۱۰۶ |

 رد

۸ 

۸ 

۹ 



 تل مشل ..نورلغ ارات

 ناد

 لاس یار کل با افر
 مبل اد واد ناطلسا

 یرقشیپفرع یکد وم اطلس
 ہرضاح داد خب

 لوزح ید شارفیلخغ
 گہ یکد اد ناطاسروادامش قوت

 رم یکن ی دلا فرش
 کج داد ناطلسرواروعسناطلس

 تاک ی ووح ناطلس
 لم دادغباکءاش تو

 لی اه رشار یخ
 ترازو کمانی لا دلا لام

 ہاشم زراوخ

 رم راز ناطاس

 ماكر ا مرا
 ناچ اب رذ آی اد رظفسارت

 عقب سیر اف اکر تسارت
 تاو کر رسا 2

 میپ ساناا
 گج ھت ےک اطخ ناک کر اطا
 ۔ _اوالپاکروس”

 ماعان انا ٣
 لوا تواخب کن اردت

 کر ےس یا

 یزرگل نیک سن مر
 پر کافر بک
 گنج یکن اخرہ کر وادومئ لام
 گنج ھتاس ےک نامخرب وکی کر اطلس
 توم کن انک
 تسافول کاشمر

 گرما هاشمزراوخ
 i2 کب ارواروح اطلس

 یی ےک یگ کپ اتا
 تا از
 ی ا روا ورم یک 2 او

 ی توا یر اقر کرج اطا

 یا تتلو

 یاب راشن
 یز یواش نابلس ن اطلس

 ہرضاحم اک تارج | ا

 ت رہپاشیناکدیوم
 رضق ےراک اتا

 هاشنامیلا

 شٹرادخب واش نعیم
 ر ی روا هاش ن املس

 یراق روا تساگ هاش نامی

 دار اطلس
 هر ای اکر خبار اطلس

 یئاو نارھہ یگ رر ن اطا

 گنج یکہاش کروا سرم
 تافو کر ناطاس

2 
 گن کدی دوا خاا
 تعاطا گن
 لب ی یزیزعزفسراپوم
 ج ا روک ا اک
 کج ےرپ مروا ماگ اک ں وا 2

 ران لول طول
 ے نیل لاج
 یگاو ناسا رخ یکد وم
 یدایرب یک و
 ہرصاحم اکر ولاشیمخ

 یر ترور تا
 ضعف ناتسزوخ هاش لک

 تافو یکن اطلخ

 ہاش نامی
 تمم کن دلا



 ناوک

 ی تت ید یوا ت افویک ی فف
 یر ا 1 یوم

 وارو
 ےل لاکر

 گنج ھتاس ےک نار دنزامداش یکں وکرت
 لپ نیکارتباک اتا

 تافو هاش

 نی دلا فرش واواش نامیلس

 لک شنای
 اپات ےک ی لا فرش
 لاش نامل
 ٭ موگو اش نالسرا

 لپ ازم
 هریاعماک نراتیروا زر

 گنج یکزگر لی اروا نسخ
 هاش لک نرو

 فی گمان
 روا تست نا
 انباری

 رق رے یکن ابداشا
 رگراڑجروادوتن ام

 کد
 نیر
 ہل تا رہ وا نوا

 یک رک
 کج یک نااار |
 ہاکی لب و

 . لایا روا عرار لفراق ن اکر
 ہک ناتوان اقلام اکر نس

 تارہ یلاد

 ا مود« لوا رمح... مشر لج و نورظنب رج

 یا ہوا جدا
 کن السرا لرقروا تافذ یکن اواہب ۱

 ٹیک
 نالسرا لزقروا لرخط ن اطلسا

 ےک ام زراو از

 ہاشم زراوخروا ل رغط ن اطا

 گج کداش م زراوخروا ل رغط

 تورت ب نادم دے راک کوک |
 لیراٰیئاوروا کی زا

 ٠ قرب ن اردن ز ام اکو اش مزراوخ

۳ 

3 

٢۴۳ 

۱ 

۳1 

ir 

۴۴۳ 

 ضب غار بزا

 لک شنی

 لپ شری
 ںایاود غی رکی کک
 تاک یک یک
 توم کیک
 اکر دلا لالم
 تالاع ےک مزراوخ ناز اش

 ولا ہار

 نورا ناذسرا

 توافب یکن امیلس نبی
 لٹا توانب زووق

 ان خا

 گنا وو اطخ ناکرت

 رضقربورمروا نرس زراو داش
 منا ورم
 ںی
 فکر

 دحب ےک یراق یر

 ران: نالا
 شاخ کراس لول کس ناشر
 (ںاہ کہ اش ناطلس )کاری ا

 یر سی ےک شک لاو
 ی

 ضف ورم اه اشناطلس

 ہک اش اطلس لمس
 ۳۳ تموت کد اشر فو هاش ناف

 رضا اشمزراو ری ۳

١ 
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 ناو

 تہیادرروا کیا کے راب ےک اش اطا

 لٹ ںوقالع ےک تایحفہ اش اطا
 تبان خ ےس ی دلا ثٹ ای
 ون وادم آیکین لا باش
 فلات لنز لار
 خرما گپ هک ناجا

 سن رای کما نا
 رام کیف ناطاس کش
 راگاتس گاو هاشناطلس
 یگددر ےن ےک گنج یکن ی دلا ٹیم

 تافد یکن اطلسروا کیپ یکمزراوخ

 ین دلااثایخروا شا لاال
 ۲ مایکل ورا

 لو عشقی اکدب وم

 ی
 ہاشمزراوٹروا عا ا

 یک اش ناطلس تام ف یک اش مزراوخ
 تافو

 لوا تاک کل رغط ن اطلس
 باصتنءن ملایم
 گن کسر غسل

 رضعق پناریماکتتطاسا زوا

 توانا سا

 رضا اشمزراوخپ نار

 طفل فشن لا فیس نابفصا
 رضا نایفصارو را

 تافو یکواش زراون باش کما
 خنک

 لار روت اک کا طخ ناک
 کک نیلا ثایفرواواش م زراوخ
 باوجاکمزراوتد اشوک طخ نار

 یراق تاب کو

۲ 

 ناوع
 لوک ورم
 ن ہلا ب طق ت اف و کش ن ر لاو الع

9 
 تالاع ےک اش مزراوخ آپ ۰+

 یی یک شکن اش یا ۰
 گان لات ناو ۰
 ین روا لر یر 1۵۰

 لونا ریو ںوقااع ےک ہاش مزراوخ اپ ا۰
 ہفت اھ

 ورم اھا

 مضر رولاتیشروا لوط ٩۵۱

 یرنریاخی ا ۵
 مر يی اڌ رف | ادا
 هرم یک علت نتن ۵۲

aE ۳ 

E ۴ 
 ہد ور نو ورک اش زر

 قرب اک ہاشم زراوخرب روپ اضیخ و

 یر نیل باش کن او ۲
 یناکانپ سن یکداش زر اوخ ۵۳
 لپ ے ۵۳
 گه تار کفر ۵۳
 بب الم ب تارہ ۳

A ۳ 

 یاج یکن و یءاشمزراوخأ ۳
 ھی کمی روکأپ ۹۴
 یئاپپ ےدرم یکءاش مزراوخأ ۶۴

lûrیو تار ین ملا باش  
 یر پکی رواد کنیز اوتري ورم ۵۳

lrگرین دل باخت  

lorہل تار کاش مزراوخ  
 اکوتوکمزراوخ واش اک ل یت نم نیا ۵

 ےس
 | مد
۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵۹ 
۵۷ 
۵۷ 

 نداضتسرف

 ریون ناو

 ۱۷۰ مزراوٹواشردا فو

 ۱۷ | جی مزراوقماش نی ملا باب
 ٦1ا لح ےک اطخ اکر

 ۱۷ ]| داو مروا تک کب اہ
 IY یب ملا باش والی ست نم نت

 ا ہم انپ ںیم تزطلس یر وم
 "۷ بم کت سان لاب اہش
 r دادور پی یک ےس اطخ ناکرت

 r یرادخ کل نت نب نین
 r لاک رپ لر
 ۱ ے رو لر نم

 ۱٦١ || ین دلا ثایفرواو یخ ناتو
 ۱۷۳۴ || ہرطخے اش مز راوخکل نت نب نت
 ۱۱۳ توگوگن ی هللا تایمغ یک ادب لا

 ۳١ یب یلص
 r رضق رپ تارہ اکہ اش مزراوخ
 r لرد ز نبات

 yr یرادغ یکن اقلاط یاد نبا
 ۳ ایام ایم هاش زراوخ

 سہ ہلقبان

Nr brary 

 Nr ہمت رروا ناجروج

 Mr ےک اطخ ناک رواہ ےب ہمت اکم زراوخ

 ۱ انرگلاوا

 nr زاراکے وہ روکا خن اکر
 ۵ صقر ناقلاط ااش مزراوخ
 ۱۱۵ || یک یمزراوپراومروا نیک

 ۱۱۵ || یاک نت تیچ تاب تس نلاحت لاو

 ۱۵ ءاشمزراوخردادظاص یش ا

 ۹۵ یاب اروا نار زام یو

 ۵ ہطباکمزراوتواشر ناردنز اما

 ۷۵ مدرک ی را ا ی اطخ نکا



 _ نافع
 لار کوش مزراوخر واز قرن اطلس

 یرایروا نانا زراوخ واش
 تللمیرماظننا

 یہ اش مزراوخروا کچ تل

 یرازر

 ت الاعرواواوٹا یک وم یکو ایش مزراوخ
 تاد پاکی اب گز

 ہروداک زراوتواشروارارفاکں وتر عو

 یر ان کم زراوخہاشے لکھی نی

 یرافر کیک یت نا
 اک ں یر نیا ںوھتپ ےک ےک کہ لج ریا

 ارز

 گوگل تار
 رضا مزر اونها تارہا

 ویو

 4 ناس اب روا هراز اکہ اش مزراوخ

۳ 

 خودت نیر

2 

 تداطبکدقم لاو

 طب رب رنقر اک مز اون
 م اتا اکیا ناتار مکر وا تقر یاد

 پور فال و دات
 ہضیق یر روا اکن وات
 ای روا یو و یکن امنوک

 تیب مب ںی را اج
 واش مزراوخروا نام شک

 یئاکم لفایرجج ےس ںوقراع فاقعا
 نفری ل

 ۔ نی دلا اترگولار بما
 تروا اخ یک سوک نام رک

 نا

 اعا تے ےک

 اے اراز

 اےا ہجر لخرابکہاش مزراوخ

 اےا ناولہب نیم گز اروا ناولہبپ

 اے۲ کرا کز زر

 ۱۲ || تعاطاراهلنا هاش مزراخاک کی زا

 ے۲ کت زر

 lar تامام زرا

 اے۰ تسارقرد کہطخ یا مزراوخ

 lar دصاتے فیل هل باشم

 lr تیادرروا لیا

 اے ارم کشید لات زراو

 اع۳ || جو کندہ یو ےک نہ دلا لالچ

 r تراک اوج تو
 lr نی دلاما کلا دی وم

 ےگ ہضقرب نام رکاکک لای

 lar تاقو کک کمار ژن

 lar نوان اکر ا

 اے" ترازو کک لام اظ

 اء ہرہاعماکن ایچ وا نااطلس

 ۵ ٠ل اک ں وج ات یب ری

 ۱ع۵ ]| روت ےس مرا اش اکدص ات زی
 اے۵ گج روا بق تاک نات یگچ

 اے۵ اک ن انرجی قمار

 ٤۵ مکان شوا کی راد

 21 دار ناار م زراو خواش

 اے۷ کاور قارت یاش مزراوڅ
 اے۹ | لوی ےک کوکر 0

 ا یری یو کن لا لالی

 اے ا تیز یں وعلا ناررنزاب

 1 یرتر کن 7ان امرت

 ۶ لا کلام اظ

 ناو

 زیپ کر ات تبپ نتز روا ارج

 کج روا مپ نیوز

 [ا  سامکمقیک

 یاب کنارم

 راغلی یر تیپ را

 اتکا
 یاس بیر توا لورا
 واب رب کانپ و دتا کرار
 کر ےک لا
 لٹ رکوالب ناف ولع یک ات ات

 یگداب رب روادر صا وم اکی اش
 نافوط یر شر نیرو

 یر مروا نالروا تاچ

 یداب رب یک اتا نال
 ۱ یاتروادبات»ت-لور

 شان کیر تاجر
 |تالامکس نااسارثرعب ےک مزراوخوامش
 گهر ست فارط اپ کنیز یک
 | تاحزف یں برات ات
 کن اتام
 ت عزیز ےک ت

 گج کن اسم سور
 ںی اح یک ود اں وی رات اتے رھی

 ل
 کداب«لرپاتما
 نو تار

 یر اترو رک دلا الم اطلس

 مو یلغار سوا
 فرط کاش نالوا یکن یدلا لاب

 یدل
 | یوا کں یر ٤ شراعرت

 لیتشیرق

IAI 

IAF 

IAT 

IAF 

۳ 

AF 

۳ 



 ناف تسر ۳ مود+ لوارصح .... شش ا .....نولخ ناں اج

 ا ناوک ناوع 2 ناو
 r دامچ فالخے خرم ۱۹۸ || تالاع ےک تلافی کن ید لاایفواشر تا لم م مزراوخ اک ںی را ات
 یاو فرط یک رمت یک دلا لال اوت اگر روا یر ات: ملا تای یداب ب یکی اروا مزراوغ
 8 3 یه ناتسونب نی ملال تالاعکسار اخر 21
 و ءء7 نانو لاي د ناک انب ا
 هه | نکے مک ہاکی ہلا لاج تع اطا یکی کز نیس ناسا
 ٠۵ | تپ نادا اردا چک نر دلا لال لار نما ای تساگروا کج تسلیم ات"
 هه لک کما لر ها لا تا اه هاشم زر و هارو ملا کر
 9۵ شاکی قروه کا أ رگ ب نیب دلا تر ضر وا نب دلا ثایمخ تالا( شرع
 9۵ ترک لورلا | ہک اتا ام ءاشمزراوخ واش"

 9۵ نرم ۰  یدرناتسکیرالدج ۳
 ٦ حر کروا یب دلا الج ناطلس ا ۰ أ صامت نما ما
 ۹1 گن تاک نکا ۱۹۰ ۴ یکن یددارخنوانیدلا لالج أ٠ نان قادر

 نی ملا لالجرپ تنطاسلاراو- قیر ۰ _ ٹینا
 81 ۱ متاع |۱۹۱ || ترافو لاک ت ناار روال سهبار
 رود کے راپ ےک تسلی رک | ۱ یا یکن از تواذب کسب
 ۹1 تیادا ۹۷ سنار نا شی تفکر

 1 تداطب یکن ام کی او 9 راد گل دراورس ات رلمیرا ام
 ۹ ]گور فر ین ام کین اطلص ا ۹۱ یا کنت تاع نداشت
 ۹ے ہرضاح اک ال ۱ ضعف ی ارور سش نزن دلا لاج
 4 پے طاف | ۳ احا س ن ارش ناق | "ا یکں برات اتروارکفپ تمام ارم فلخم
 9۶[ اک qr ناول کبد زاروا قا ۱۸۵۷ تلک
 4 2 اکر r گج یک کردا ناھ ۷ تاتو تست
 98 یر جر ںیم سل[ ۴ یب بک ںی | ۹ یکادراکیک اتا یکن ایکن
 ۸ ناطلسروا شما ۹۲ ت0 / ۳
 ۸ a ۳۴ تابش اش نادرشا ۱۸ے ۹ یاعدب یکں وقار روانی دلا لال
 ۸۹۸ | آوینی ساکن ۳ شام یب دلالدلج ناطلسأ ۸ے تست کی اےک یو ج لج ۱۹۸ | ےیل اات ررذا یہ لال الج ن اطلس | ۳ یم ست ایگوہدوبانو تست یر

 4۸ یںوص یکن اوات ےےینطاب | ۳ 0 07+ - 
 "۸ ایداوا ڈ سیم گن وکں یاب ۳ لام ںافمرماروا نیلا لال AL شش ناتسررنہ نب دلالالج

 ۱۹۹ ارب: کج ےس ںویرام اتدوںویلیضاساأٰأ ۳ ہر جل یاروا نی دلا لال ۶ یردتشپ فر کروم ال
 ۹۹ ناطلسبوزروا یلاوخ شا ۴۳ تاک ہلا لالی یت | ۸ یی لا لالجرو شتا ن اطا
 ۱۹۹ || EL شاسی ووی کن اطاس | ۳ مک کک زاروا ید کالج ۸ روت کس ونا لک رب



 1۵ مود«لوارصح 1 شراب نورظنما را

 2 ناونخ ۲ ناونع

 ۲۰۳ | ۱ لک ۱ طاب حام ن دلا ماحب یوق

 ۳۵ ۱ تای یر گن یک راج وا نااطلس سی نانا

 ro تایاش یک لیع ارترف گنج ےس ںی راج ات ںیم نااہفصضا

 ها یر کت طاس زو یئاکانہرابدد یکں ون رات ات ںی نابن ا
 ۳۵ ۱ سش ترف کن اطا اھا رع کپ اتا نہا

 ۳۵ | ناطاسروا نایت شش ا یتاچان سم نیلا ٹ ایف اب ےک ا

 ۵ قید ا اک ناوی روا نیلا تاغ

 ۳ ہت کا تکو اک اطلس ؟او؛ لںاہکن یدلاثایخ
 ۳ ۱ حر گروا نیر لال الج توانب یک اولہب

 یا تیب کنی دلا لالج تطاس زوروا واش ناور |
 ۳۹ لارو کرار ناولہب تزب ناطلس میں روا تنطاس ا زو

 2 یلایزاب یک اش نادر گنج یکامالظ یلاوروا تنطاسارزو

 ۳ ہمت ن اراک دلا لالج ہضم نادا کب جام

 رو یف کت دطاسلا زو ہرصاحم اکی رکن

 ۳ تقی کن اخ کیل اغاکتمولع یک لاو بجا
 ۲۷ گنج ایکع ررکرواناطلسا تا لگ زو ۱

 he ا ہت ورم راچددرپ ملت
 ۲ ا میک صاف اطلس

 ہے ا امن بی تاع فیر

 e | ورا اکیا بلا« لواع ن فشار قم ما

 ۳ ہلقیاطاظ انر کت عءاطا یکن اطلس اکی دق مریم

 FL ہت طا تالاعےک نب دلا یف زو

 e نر ایا کرک نی لایت ناسا

 ات لی لمس

 ۳۸ 2 ١ لای لاک

 کف رشا کک کب دلا لالج ناطلسا ترازو یکدودو نب ھا

 ۳۸ یتش فرط ترازو کرد لاء ایت
 ۳۸ گنج اک رشا کک روا نزلا الج تومروا لوز کن رد لاء ایش

 FA اپ کہلا لالجروا تالاع ےک لایق یاو ناابما

 ۳۸ ضقاگفرشالا کک طالخ یکایک انقر دلار ع
 ٥۸ | کفش کرمان دلا لاام تفالغ اپ معما

 ۳۸ اوا یراق رک نان ناخد ناطلسے کلا فرش تدطاسم ارب زو

 ۳ ناوک

 ۳۸ بکن یا
 ۳۸” نهان

 ۳4۹ مانکس ناطاس مایا

 ۲۰۹ | مان ناطاسمانپاکنی ملا فرش
 ۳۹ نی هلاردپ

 ۳۹ لیکن اا
 ۳۹ لئافس یکط الخ ٹا

 ۳۹ را زاروا وفا اتے میر یاد

 0 نی ملا ترایغ روا ناطلس

 7 یگدینک

 ۳۰ || نب دلا العرنروگاکت وم لاروا اطلس
 ۳۰ یو ےس ناتسودنپ ی ناولب«ناهج

 ۳ لپ ن ولج ناچ

 n ںی کر لا الم ناطاس
 n گر نت گن ملل
 ۲۱ ی س نام نا

 1 رنک ارم ولت

 ۲۱ یرادافوراہظااکت نطلساازوا

 ۲۱ | ضرورت ور جات

 r لاوزاکتنطاسلارزو

 rir ی اکتنطاسایزو

 ir ڈو رابوداکن اطلسرب 7

 ۲۲| نبدلالالج ناطلسروا ف شا بک

 ۲۳ ماغیاکم آی او

 ۲۳ ا ی یکم لاو

 نانا الام روا ې رھا ناطلس

 rr ۱ نوک

 ۲۳ تیام ا؟لی را

 | یرافرگی کن یدلا لالج ناطلس
 ۳۳ تابش

 ۳۳ تالاعےک ناطاس

 ri یزت کن افوطیراجاج ِ



 موو« لوا صج... ...نورلخ نب را

 ناوک

 لس نا
 تر نہ اوکں ویودیق اکب ولا نیلا مج
 ارل اش سیٹ

 روا تافو ک هاش کک ناطاع

 از اک تہاشداپ
 تس کلک ا
 تسلقیکلش تب ںیم نااہدذآا

 ۱ لزا
 لنک نازوب

 تسکین
 5 لی شناس

 تموم کشتن: اور
 تافل ابا
 ناوضر
 لف

 لاء لاک فی

 تن قاقد

 ہت نش اک لاق
 کج کن اقوا ناور

 تسکین اقر

 تع اطا ذیل یا
 و

 رام افعي

 ال
 نر بر کات ۲٢

 ۱ رمو یک شانت روا تافو ی اقد

rirوالت کن یل  

 فکری ی

 - نارضروا شر رپ

 روتا ےنرک ے شری ۵
 تلاوت یک کی زافلاوا

 نت | ٢اے

 فر ےمافااکگب کالی ا <

 شاہ کلب غال نا ۳
 لاک خال نیا اے
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 اب لن دلا اص وا نب دلاروا

 بیا نی ملا
 ولایت بر اندام توا

 اک ام زن نیادوعسسم

 توانی لرلوملا رم

 دبع
 تاک یں وج وور

 یرار یار نیا
 اور ںوقالع ور

 ا

۳'۴ 

۳۵ 

rra 

rra 

 داد

۳ 

۳۴٦ 

۳۳ 

۳۳۹ 

۳۳۹ 

۳۳ 
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 ۳۵ اس ضش اج نورطظنا بارات

 ناخ

 ی ۳۸ ہرصاحم کب اح
 ۱ مع اما
 رر قشر
 ریو

 لع کیا لو
 تس داش ناروا

 قد لکشمپ نی دلا حالصا
 ےاڑنراکداریاا

 یبئاو فرط یکم
 خاک ید لا الص ناطاا
 ل یی وام
 پک
 گنجے تسول لعا
 نکو
 لقیزمکںوگز

 هایم

 یری

 خلق مت یا
 گج ے نالا |
 ناچ ےدمآماع
 تلغارم یکن یدلائالص
 تحشا کد صاق
 تح اص لم اک لوو

 تیمہا یکن وہا نب
 ملاک کوبا نا
 یرداو یںومواظم

 یک کرا
 کاو ے یک کد اش نارو

 یکے ڑی یک ۱ لاتا اش ناروا
 شیک ںوڑیب یی تالار هک نا
 تافل هاش نررفآ ۳۵۳ یرافرلل ی اح
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 تل یکن د نیت

 ینا کن اماس
 دناپ ہر ہاعم

 کاتر الا
 تاحقا ےک ورب کی اترا
 لوزناکت مر اراپ

 تافو اض کل

 رج وتو

 ہرضاح کب لع

 بلع
 تافو یک لم جرات

 رخ کراس
 راکم

 نارگگایاکبلع
 یرایت داماد

 یاں قلع یکم
 ہرصاح ات ک رکنا

 ےن دات ےک 6

 ورا رابوراکک را

 یاج یں وت یگرف
 ارت فردا
 یر لم پ لم

 گنج ےس ںولاو لہ ۳
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 تا او یکم کام ےک طالخ

 لاپ یاس گالغا
 ناول روا طلخا

 تافو یکن دلا بطق
 ہرصاح اکن شر افایم

 ہیر
 یگاور فرطیکل لم



 ناو می ناوت ززص 2 سس ۰ ۲ مود:لواصح شش نوری تم
 ۳۱ ناطلسروارسفا یر یس FY 2 ی اریصر نی ۳7

 rar یک ںوعلقو اھ | ر لع | ۷۳۴ 7 نیں مم ۷ : 2 یینو يزواريص | ۲۲

 rer یا ع واک یک واب ےہ روا ۹۳ لیعقرک دس یت تیریو ۳٣۶ ریا کوک | ۰۴ تافد نر ملارصا
 rer زا مور در نت | نادر ا a ELO ۳ تلافی کنی لا یت

 rar مت کک اہ ردہعلم ۸ لیپ کفی | 7-1-0 2 براک ۳۴ ا شنبه ابی ا. خ1 خیر |۳۷٣۶۹ ہلاک بدل العرب ست تی ۳ تالام کس ما یم
 rar چ کارا لت FIA ماپ سپس ےل یں وتاب ی

 rar ا ۰۸ سقما تیم ا 00 ت8 r رک ۳ ا
 rar O ۸ رارت یک وییل ۳ تقاط یکم اک

 rar دابت م راک ن اطلع || ۸ یر یکی نونا یہ ہلا حالم | ۴۶۴ یاج یں قلع یلص 1

 rar تنکی | و با کم سر ۳ ما کناطلح و تبر فرب کراتا ۹ یب من م یں وا
 rar ہرا کف یتش ےل | ۹ گنج رب روصصے لو r کیر تا کس الف رش ا۶ مارا | تہ 6 رس مما بولا نیلا عالصٗأ ۶ یرارف کیا
 rar ناجا اوایل روس | ۹ 4 ۳۷۰۵ رب
 ۳2۵ A ۳ تاوش یم ۳۷۵ گن ےس اوایل
 ۵ تگ نیما Pee دروم 2 را و

 ee مارو کتک ras ےس تنا ینا _ت ا | ۵ ناکام 3 تابش یکں املس ےس یچڈا e درا اکر غص روا کوک re یراتر سوری

 مدال گپ ۰ : 1 یب ی رات
 ۲ یش زیر نولس یر

 یا دابچ ترک یکن اطساا ۳۶۱
 ھ7 اا اعا
 te a ما



 ناش تسر 2 مود«لوارصچ»... منتشر لب... نورلغ نر اج

 ناول ززم ناوتع سا نوک

 FAL ہلقورابوداآ ۳ TF کارم ےک حر کن اطلس

 me لام اکی ل ضا Ar : یگورںددقسخأ ع٦ تبایش یں ورڈ ام ئاخ

 FAA یتاچ ان یکن داع کک ۱ ج۳
FAA لقاو ضچ a IST | ۳ے 

 FAR لآ ۳ تقظاطلں قم ا تیبیاآ ۳ے یاو کید لا الص ناس

 FAA E ۳ یراو شر رتا ےک ںوہ یت | ع تابان تان
 ۳۸ ریریتیدریاس | ۳ یگ فرط یں دق ا تیبمآ ےے رال ویرمم
 FAA ان ۰ لھفاک اش ی ونار اع گراد

 ۸۸ دق ترا ۶۴ لوس ۸ یا یں وجرب
 ۳۳۵ یت یر وصروااریص || ۰۳" توک یک یر رنک | ۸ توکز دا

 ۳۰ مپ نشت ۴٠م علف اطلس | ۸ آیہ یک

 ۳۸۹ ظن اشواب ۳ تافو کنی دلا قت ۴۸ ندامت تا

 A4 ا e تو یی فنا ۹ توم کہ اشا ایت

 ۳۸۹ ا راو کک تسمو کن اطلس || ۵ یزارنال کل دام ۹ 01۰

 9 “مالالا فیس ںی لاا | ۵ ین ی وام ۹ لک

 ۳9۰ مالالا فیس ر ۵ لپ رقما تیب ۹-۳ گا.

 سوء ۱ سوی نا ۵ کا او فلک سنی را

 | د6 یلابقب آ۵ تساوخ دیک یس ۹ یک ارف کد سروکار

 ۳9 : ہرصاح کن یدرامآ ۳۸۵ | شافس یی ارارگدروالدات کا ۹ ماغیاکپ

 ۳9۰ کرک را تنو ینا ۹ 1 ماتا اطا

 ۳۹ تاب ۷ ۳ ۳۸۰ کیک

 ۲ | توک کیلا FAY روش روا لا ۳۸۰ یٹدبجیکں ورک

 ۳۷۸۷ هرم کش a | ہلصیناکن اطلسأ ۰ تافو یکن دلا نر ز

 ۳۹ لیا ۸۰ تاویل الم ن اعا ۱ تیا اطخ یکل گرا لا
 ۳۹ یو یف ۷×۸ نا[ ۸۱ تموت یدل

 ۳8 تلات کاک یم ۸۲ لم کر لا ۸۱ یکتا

 ۳ تلی ل ئاکک ہما یگورشزآ | کک ں وای

 رہ ا ترزما| ۸ے تاعالطا یا ۸۱ راج یھی رب

 rar دتیرضم ۳۸ تاند کنارم نیک ۱ لتپ

 ۳۰۲ یم ۲ك یگاور شر یک:یھلاناثع FAY تس کاک لیا

 ۳9۳ توکل راع TS ۸۶ اک لوت ایمر اک

 ۳۹۲ شناس یکن ینا ہما ك ۲ ۱ گمرک



 ۲۸ مید«لوارصح مل ۔نورمظ نار اح

 ناوخ

 یورک اا
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 شکم
 فالتشا

 تے

 7 6 و

 ہرصاح کن یا

 گند راپود ےس ںوئاسسی

 ےل داع کک

 نا

 لاک نوا

 وا تام

 نایب
 کد
 لا ییا لا

 ہلاک ں وزب رگا

 یگاور یکل داع کک
 یلاشوگراپود یک الف لیا

 ریس
 را
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 قرات امت

 کرافرگلساسا
 تافو کرہ اظ یا

 ۳۹ے

 ۳ے

۳۹۶۶ 
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 “نوع

 یراق ی ن املس

 تا نو یکووحس

 گنج یطایمد
 ہل ں وک اہیغ

 ںایاددژی رک اس
 ییاویروظلا

 گا اور طایمدا

 کی لوج وا ا

 تم ازم ی رر نم

 فاتخا

 دور طایما

 ن تانک لداع کن

 ممت کت موت
 ضا اک ت وافب

 راک ئاکک نل

 تمواکروواک یا کک کم

 تامی دلا
 روصضت نیر لارصانا
 روصش نی نالسرا چ

 رو وال رفخ
 ترارش یک ور نا

 راک اکیکروا لنا

 شرع بل
 یر ںی فرشا کل
 قدم کف رشا کل
 لات ویا شوم
 تان ین 7 دلادامع
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 کتیا
 سن اکرم
 تساگب وطخ نیا
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 ناگ کس
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 ۹ مور ءلواہصح شش اج. نورلق اترا

 نا
 یبا واےس فرا را
 تسکین لا لا
 نگرش

 تافو لب اب یر

 تومیکراوج سال
 جاذفا گز راوشروا یف کلا لالچ
 یار هک باما

 زال اپ ن
 اکر اب دتا تیم
 یر فرط لرم

 رقاب ییا نامر
 سوک اروا بیلا ناص
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 جاوا یوا ی زراو
 نانا بلع
 یاران

 زام ود ف الف ےک بولا ناص
 تلک کج اوفاو رش
 جافا قشنگ کاست
 ء لنت ماشاک عن وفا ؟زراوخ

 ماجن لگا اص
 راز یوا نال

 ںی قاللے وزا

 ت سال

 تیومتیکس ارف ںیم ںوگچج یلص
 لمع نار فاش

 ناو زم

 ہرصاحاکک رم ۶
 شکل ع
 لاوزاکے طس لا ع
 لاقتاکب یاًاصإ ۶
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 شاہ فاظے اش ناروا | ۸
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 ماکو "ناپ ۸۰۹

 ریداغآ م+
 سرود شو یکرصان ۹

 یمن شیر ۱۹
 ارے نادیماکج وف اش ۹
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 شرت ۰
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 نٹاضمتسربف

 یم ناوخ
 01 لاماک کپی

 n یراقرک یر
 2۱۷ ۰ ورح کک یا نب یت

 701 تاک ں ویرات
 2 تعاطا کم لر

 06 تافو یک
 ار راروان اغوا
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 08 تواخب یک ں وم ااغ

 اے نیم ںی

 ٣اے ]اک اخوکااھرب بطرداقام
 مے 1 لاک

 20 رضا نانو اهم
 MA یو رہ کں ولییصنرو ا ںوعلت

 یه یرافر رضا
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 ناذوطاکں یہ راج اتر وارد اکی مزراوخ ت وک المس ۳ لوارصح ....مشش لب ....نورلخ نیا سراج

 ۰ چاد

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 میرکلا هلوسر یلع یلصن و هدمحن

 ترین ی امان ساری سا تفرش ذ_ماو: تسوک ایوان وام < تینا کس پا
 دن سا سما غلات از تک رک وق ی زکر مدوجواپ ےک سا یئگوہ تنطلسرروا تہ شراب ہ تی دادبتسا سیم

 الا راتھدڑب ےس یریکناعروا یری کاتا ردم ےس یکن سش بالیس کت اح فی السا ۔اھت نار مکح ادا اش زی ہیچ ےک مالا ۓایمد

 ۱ لا تصور ی تان اکو پاش کس یر لی کو ہارب اکی ٹپ وخ ایک کک تی الا پ رفملاروا پری

 یم نام ز ےہ ںیئ بن وتسم یھباک ار ذاہ ںی اک اتم رکا تاب اار وا تام ةت اھل تمور وو اتکا تک هفت

 رخ جس یت و و در ر یاب راق اک مرک یک کرم اوہ ہود واک ویچ یک ویر عیئوہ یل یکت وق ام یلساروا یت ت کت اح

 یبا نار ات و کیپ پے ک نار لکی یا ںی روم کی لس یا, ست لک ترکی, سگی نشر یو
 ی کاپ کس نارواد اشک عیضرفدوخ یکں فار کحپن ا تقو ہقاغ اپ رسی تا ےک .ذلقر ای ااکے ہد تموککدنس فرص نگ نج رب ہک پا
 تل تم سد ورک ےس اھت توج ٹو اکر شار یک ں سض فو یکن اوجرواھت ےت رکن کت تفالخ تنے جت اچ ےص ہو ۔اھتاوہانب
 ۔ےئوہ مٹور شیدہعےک یوا ب یک اےس ےک کروا یخ یقاقذ یھب اہ ہے ڑگھج ےک لیپ دارو نسبی ای



 ناقوط اک ول رات ترور کمر اوت r لوا صح. مش لج. نودلغ ماترا

 تالام ےک ںونار لک قو ج کر
 لب کت صشڈودح یش کئ ام یش ات کاک موت کن ادات یار الاسا لیتا یک امی السا ےن ںوفار مت یت

 تنطلسو تول یکن ا یش واوھٹپ وج روا تالاح کتاب ا ےس رود ےک ہقوارماب ماقہہ ناخن یگ ی رک کام توق کادادیتسا رب واردفب تفالخ

 ادا سا روان سو ا ےگ یکسر: تاعقاو ےک لا یا مرا
 ہ روا یت تاودد تصوکحیکن اوج ےک ںی کمرہ ھچک ایک وتوچ نا ںیمہلسلس یا اکو ےس یمن فر

 تاسنا اب کیا اک قاپ ہکوج ںیہ ےس الدا کت فاب جر می ہکں یہ ےگ ھکاببضاکں کرم ابا اساسا :بسن کل ورت
 نا لس نتا نہا مو شا را. «لاپوطآ نوا ےس ازا اوا ںیہ ہى 0 تاسودردا ایگ آں یم تیر وفرکذ اکن ج ےہ ےس یم ںی
 بس ے ایک کز اک ں یخو ج ےس یک

 را رے اھت ت ایلیا سا ش ای رروا ناکشاءارخون” ےک غ نت ےک ر ککے س لش تیوب لا یک ف فای نب رمو

 کین رز ی اس نی نیما ب یک رخ را نکات سل وا کاج (شارف)
 مرا تم سست لو نت سری ترا نا کدو کرک منت یوزر ںی

 داد وک وول نا ےن دی“ نیا چپ دالوا ایکٹ شاریط گلی کلام کب سن رہام فنی ںیہ ےس دالدا کا غ ڈا کے سات
 س یک وس روا این ایک تای پالا ایج ےہ یا لت تومان روا مو رہاظپ ناس بس ایل بوس الف یک یو نب رومات

 ۔ںیہ گی رکو رہ وامگوکل اقاپ بس نا! ےہ دالوا کتا ے کاما ذی

 نایب 7 'نالاوکن العا۔ ںیہ یھب العاروا سور ےس شی نا ںیہ ںیسنیددتروا سیاش یہ یکں وک. :سش یں وکر
 ت کرو بی( یر را زمرد قوس سی ن ) روا فلخ طا (ںیج شے م ےک قا )
 - تایر کن اذن لوم قیاس کر ںیہ ناش لک کر ست ( بت یر )رر طلیوا سرا

 MD SE a هک نکز

 وا اھت مکر کف بق کک و پلو فن من رب اسروا ےن ؛ بو

 ڈے ا ام الا کس شا ن ر کک ایرو e 9 کا

 انپا ےن ںوبنا سیف ره( تس لث لوک« را کے لاخ کن توش )مع کت جا ما رجب سا
 ر فا ےتالع ےک ہہ لقص ۔ایکد نہ کتب نطنطت غسل اقتعد الہ بنا یکب ضم

 ان ںیم کک ام یخ س رق اروا ات نطق رو نام دنا یر 2 شب

 a یر نایهر 4 دودج ناروا ےک ن نم د ما ا ےک وہ ل ےک نی

 جدا کیم یتیم برف لا

 هه کک یے وطمس ںوٹورہ ناخ اک ن اہ ںیہ وارو ااو لا ےک نادادحت یکن یورک ڑب کیااکں وک یت. .: کک ودب ناخ

 ر ےس

 ےت وہ ےیل تسمورروا برف

 سال اس نااوالتروال

 دا رب 089080 رم

 تم هام لا بات لورم فالفک ساب نکے اھ نا ںیہ سج ںوھتا ےرامہ ےک باک چکے اتم ع .٭



 نانو اکو ات تراک ژاکت و نیل rr لب مزاج... نور را

 نار یکم د۔اوہ ےس فرضی کر گبرایدر گا اروا ؤ0 اجر ںم ںومبن لوا ےہ کت دش ی ی ورم شب فارجو ف ارطا

 ست ساق یک ل وص ےس ایام دریک( یے رش یاد کمی کر جت ک تں و اےک ناطلس بج ۔ایکس راہ رد یہاشر انی دول کیارداا ماب
 ا یکہ اپ رش ےس ںوھتاپ ےنپا ۔ایاگلر کچ اکہ انپ رش ۔ ید نساوکں ولاو تر ےک ںاہورداایجہپ دم دعب اسید لاو

 زلب ے اورد ےک ہار مش ساب را لاا یل رکو رص یھ یک کک اروااوہ نور فرط یک رلادعب ےک سا تمرر کر تک کوالی

 رضا کاور رف تع اطار دات کاپ ےک یک اوک اوج رر الاس تیس ا دو لج یاو ۔ ےس احب مق باپ کب لعرب ےک یاس رک
 ےس اکر ی اش نر طی ںی طخ م اتارا ھوا کیک اش روا یکن روق رزم ےس یر ظاھر ایک دعو اکے کل اش یب طخ مان اکسا۔ یک

 ہن انچابدرکاکا ےس ےن وہ ضاح ےند دورے ڈی انو ہر ظاھر وخ ات ل داپ ںی کو دہ سک اے اک “لمار ت لیا شش ںاذاود نیک

 ترف کن اطا اس ےک یک او تخ: یم لاق اتتد ت ارزو کت دہ )باع یاو ۔ یورک رور نے ر اے ناطاس

 ٠ یورک ماو فرط کر ےس آے سا واایک افر ےسو قاف تعض کت ز۶ ی دب یکی ا ےس اطلس ایکو مرام ںیہ

 ترارش ںیم تصیبط یک یا تاب رک سوت .تطاطت لو نا هاش کل ور کات یوم را :لایاودرشی ر یک وتا راہاشداپ گور

 لا ج اش کک ےک کرا خوف ںی حج اون لات سر لش ترظف شیک رخ دهم کس لول الا یوم یری رک وا وک
 وا ںوس وتی ا یا ےن یئاط ناس ناروا یل )سورنا ندا ایدرکح گرا تو, کمر نوت لا اراک نٹ پش یدرک
 تگ سر طی تان ےن کشا در چه دد باک کب کا یے سیمراوجو برقےک ناوجوکں وبرم غنا
 ایگ آں یئاو نطنطش شیو ام رادوا ۔یبدےرد

 سنارفب ٹر ست فا لر ہپ ںوقالع یئالسا رکےن خو ود ےن کوم ار ون شی می ح )دعب لا مر گلیم
 € رک اف وص )درگز چ انچ ۔ے ے ر راجو برک کک اےک نایک کک ام نوت اش یکبار ور

 سفر رخ کت درک یاو ے بلع ی( نایاب دذ آہ وص )یوق غ ن المرا پلا ن اطلس تو لا اید اک زی اکی رک

 یوا رار آے وآل اوج کت رارہہددنپ روخروا اید ن انا یاس یخ کل ماقن تنفس زد آب ارام ا- انا بم اکسس

 ۔اھڑی ےیل ےک ےن رکن ےس

 هدر مد ارگ شه یا انچ ای ٴگ 7ے اس یوراکل واتس شی ۃمدقم یئاطلس و :لگرافر گو اشداب یر

 باہساو لام ےک یبا اروا یوا وک یا نادل ر چ یم یلاطلسد اگراب کل اڈ ںایڈیج رو ایل ر کر یف گو ک لا یگ ےردتسکک

 انی را رخٰ تشالاراد کی درک یادہہیروا) ئی ہرگناورد اپ کس لک ماظت تناسلی زو بت ال روا

 ایج ایکس ایوب بس یو و لا ی مات اے نودلغ نداد هیات نی روپ ےس ناس نیایضموکن ومن ا...

 ی ی ےک روک را بت مد کک ا اح ا

 اکیس تا ےک لا قاد سا سی نمتےک با ضق ےک ںالرلا ناطلس سیم لاک نر ات ےنرھشا ن:اسمالع

 ےن ناطلس. یوہرٹیھبر ےس لنا یک کشف نالا دعب ےک ایم اک یک شیر ہت یاسا. ے3
 ۱: 7 یک وع ےن یٹدافب کت الدین بش فوت ف اوہدد ت تک ےک اطلس یکے اچو ویی
 ES ها نه ٍ بطخ نور اش تفو سنندج اگے رر ےس اپ آہ کی اینک اھت لا اشنا

 ر کر ن جی کیاےک رک شکن وف کی رایت یک۔متہتق و یا ےن ناطلس نانچ۔ںڑ ےک امد کت رم

 بهای اابذ ناهار چس یا اعد ےس وضخ بس نار ےگ ےنود .
 ( ب ہنی گ ایش اح قب) یھب ول رب ایکر کوہ ریس: نر مے یک ناشیکک نب ےل ےک یدونشوخ یک ادا ےن منو سیئڈاشیاب تو سم ںی ۔ےاج ال

 رکا رام زاہد یکی ریدر ید



 رازوط کوب راتتروار اکیس زراوخد ت وک ن یاس رہ لواصح مم زم ...نورلم

 ا شا ر لاو نی چاه بعاج رقم اطلس بنا یک رک

 اوت کا کد ملا باش استوک ناتساغخر ا ل رک ست

 ناظم اب خیس سل ناب ج ایت ا اک ابر اھ اک ن السا اپل لی هرات :قو ام کی ار ا
 پے ار قاھتا۔ےئاھڑ ہت قر یکے رے یکے کت ر یاش تکو ن اکے سا و قر یخ یکے نم ےک نال ا پلا
 سس لاطاس لا مدرس تب روا یو نرو س مکے ےک جے ر تطاس زو کا م اقا ر داداش اک ن اعام لعب

 میا رکو مر فرم دروا یٹوہ تسلقوک یب ت ہرا یم شا 1 اس هم ی رب

 کے تے عن نان :ناطلع دی نر پارت هاچ اد فٹ ھا و 3 €
 توپ لس لب الخ ےک کیب توراقروا کد یک مضاح یب تصرخ یک اش کیم ےن ںوگول نا ذی

 ںیٹد عج روصنیلددلاءابب یک وتو رک لوت ی یپ ےس سا یرادناب فو تحعاطا کاش کپ ےن شیر ق مہم مس. لو 0
 نت نلاطاس هاب بن تایی ترحم یکی ا ںی تمر کد اش کک ت اطلس لاب ےب ےن پاب ےک سا اک ت سرکش اطلس ےک یا
 -یاصل رم کج فالف ےک کیم تورات روا داور رر اکر ےک یا گیر بقا داج رپ کیم تورات کج ن اطا تنو ں ا تاوہر ضاح

 ےب ت سا اش کک ن اط لپ تان ھر رم ےن اش کلم ناطلسرداربزایادعب ےک اھ :تافو ڈار ماب تات یلخ
 سم ٹیپ ےک تقی طالب ےن دقلارھاب ماہ فیلخں یم نابعش ںیم وہردنپ ےک لاس یارب ۔اھکر کن ای رم تلافی ٹپ اوک

 اناج اراکپ ےس مان ےک ٹن یار ادب ارم اب یی قتقتوج ھت ا کیا ف رصاتندوج و اب یئوگاکں لا تقو ےک تافوروا :کرپک لو یی رفتم
 هد وبا تیر قلا رز بقا ایر ره یون هام اتق یلظو کھا رم اب اق ن ھت پ اہ اک اات
 ۔ایدزک مدعی ان اوکدگشڈفادبع توپ ےپا تقو ےک تافو ےن ہفیاخ ب آم تفالخ ےیل لا ۔اھتاک اپ تافو ںی

 دلتا زوم نت لار تسکین ارج تو یی ان ..:تفالخ یک ھا یکم
 الضر د ےن یف اخماد انما تاتو ادار بابتا یزارش رش یا ادل ریما ١
 جے تراز رخت ريال تقویت یخ برکت سی یک کرم

 یار امیر ضمن

 و و ) تست تراک نود انس رخ نا هی تان GG کا سال 0

 شتاب یھ ار اددصوبطم ے فلم اد ذیج )نشر ا یر رپ ہہ کن ورق یار تدوج وم ساپ ےرامہ ںاہی ....9( مجرم ) ا

 تل

 ورتا رم راز سو رو ذرس سی ہار یکی یت رتن( ےک آے ےک رش ب

 نال رت ص کل را OES ی هاشور یی لطمه
 سوکر نب اب بز 9 ادا بدر دبسےک بس ںیہ

 ( نریلرموبط۵۰۷۳٣ٰفصا٭دلج خا نیا یک یر اک ےک



 ۱٠ ۲ ۱ لوا رمح ل ..نورلغ بارا

 ( با وصال فو لارڈ او) انور کت اور ےل تعجب: اپ ےک هاش اطلس ولی

 ناافوط کل ول راتانروارم زاک مه ژراو

 کو صا ام ایک شیو کب سلا سیم یر اپ رپ ںیقملا تی رواطر ےن زار کں یہ ےگ رکن ای بور :رام ٹول یر سنا

 2 7 نان 2207 ھر ےک ر کم رکا اپ اکرام ٹولروا یکن ان ںیم قشذ فارط نکیل ایم آس ہپاورکج یوسی دب
 ایا و رص ارحب ےک زوردنچ رواایمر کر صاهراپوواک شد ںیم نامضمروام ےن ہا غانچ ۔ایگ آر وداک ےب کک ت لاپ وہ کت رام ٹول ںی

 ليگ الباب

 کو و ھر روکا شڈ ےس فکس یمنی نک تنش ناو ....:ترومروا یر فک ریه لم
 سای روصرت لک سس یاب ی منبر ے نر نات ورو واب ف الع ےک یارک ککے دی زو مک یا ےن ایام روا وای

 ایگم لٹر قہ دن انچ ۔ایزلاڈ ںیم لیٹ ےس اےک کرا اتر گن یرصمفیلخںاہج ۔ اگر صور دیر اپ

 ری ووم نر ات دعب ےک ےن اھ کاب ےک یے نشو یک. :فقاکز سنارب ںوقتالع یھ اش

 لیا ایر کور صاحب اک شذ یم مات 1ڈ نابعشوام ےن سا۔ایگل خو ہوکر سنا ےس سج ۔یدددندع کل نانی یدک ےن یک ا

 ءدققی ذوامرواایدےدە ےس رب لئاسوج ہفاي بشر وا سایاب ہعلفۓ ایہ ےک شور ادقتاروا یکت ساوخرد یکن لا ۔ایل چھ تاب ےس ہل باقم ےن نش

 ےک ماش فر فردا رگ عن امت * لرل س نازا۔ا اپ شمش اب خاک ےک رت رھ فاخر کوہ لار ںیم نش ںی

 ۔ایرکضق رپ ںوربشنکا

 فکورعم ا از رپ درب دم گلنورسر دیار رضای ارادت رصد ر :لقپرصمام من

 ماترکس یل ام راب ےس روا ی هک اما نسل ان ۔ کتساوخ دادا برق نا وا ےس یاری ا ےک
 _ تی رب ناج ےس کش کوی ددروا۔یگوہ تسلقوکرز منا اتچ ۔ ےگ ارپ کک دو بس برع ین ایشن داب ے ا آر باقم تک
 گاج فر طرق

 ست سا تی آن نریت کل کوش کر تن :ترامو لا یرمتآ سرا تی
 راک آکر ست٢ دقت تی لر تل لو وا فلک خط عروق اھکررکر وسصحت شاد بار شپن اھت ایکڑ وچ

 رن یکل غّدارفا لورار ےیل ٹول باساو لام ےک نا ایلر کیمز وکن ار دو ذ ےک تفاط ےن زمنار پست تام ورک

 کی هنزس قیر نوبل یه پچ ییا یس کج موہ

 چ ما کپ ر رک ےک( e کس 0 یے رح رم

 7 دی غراکباع تو ریت رش

 قدور ادب تہب و ات مراکش سا ارو رص

 یکن اور ےیل ےک شور صاحم وف ی دب کیا اتا دوہ یداح یر صیکوج ےن یلص دب ںوف نیا... لیپ فر یکن فش یار

 رگوہرادرب تسد ے بعورصام شنا چست یا ھات دبے ہرا یک ےس لش تلے زم یت

 ساک راج وھید) ۔ےہ شی تسردرب لاحربب ۔ےہ ایک ک یکے مر م لاف اب کاج رت ۶  -پ-پ-0
 (۱۳فگ«رلج



 نافوطاکں وہ ران اتروارکذ کیم زراوقو قو ن یاس ۳ لو ح.....مششرلج .....نوراظ سارا
 ایگ ا ب ے شور واکس رکن لباسی رعنا دیک یل ےک دم ینا

 شنبه شک اب رظتف کس شتر قشم یکسان صبر قم شکم... اکرم
 سنا نفوس شکر کت مردم تتساوخ لوپن زی سا یک اہلظاک ایر کرادی قرب رپ کر موکت کت اقا ےس
 -اھتلودلا جات بقلاک کے اج ایکن اید دد اکیا ج اقرب ماش کک ا تروا نش روا درک

 ہی روا مرگ ٹاور صاممدب ےک ںوفدنچ دواایکہر عامہ رابوداکب لع ےئل ےن سیب ےک سا تول یک 92 نم بلع
 نی کتا دای آب لعب رتب مک ب ےک ےنوہ حشر صاحم فرط یک کمایا اچ ہرابود بناج یکن شد ےک رک ضعف ہی نادوااھڑب فرط یک

 نان چکش لک اطا ےس یا ن مک ص ےک ییا کا ںی ےک ھام تا کس تر لک ایج
 _ یورک اع مور تس کب عو ا ےس فرط یبا ےس داش کک

 ےک یکی او یک شیر ق مک ایله راھ رعب ےک ںوندرنچ ناک یکھ رص اک ش ےن شیر نب مکس ۰ یں وسر
 ایگ آی یاو نشد ےک رک  ںورطیچنانچ ۔ےئاھڑب عرق فرط کی اش لاس ردایکع ورخیے قشز ےن سب

 “ ساوک ماچ تی دا پلو شده شیو دلا جات یش: تے پر :یدق لفرط کا س يک
 یر کیدا رفت کوب تہب یک ودرکروا لب تا مع Ia سلم اید رمی نشد ےس لا ارکیکد نادیم یانی رنک
 یے ]لبه کس شر قدم مس« کاپ رھا ایگ دعواکدادما یھب نرم

 مس سس کز جاری تاب ےس مجرب اورہ در ےن او ئالا یک او شک ۔:تسلق یک نیر ق نم لم

 توش لک مب ترش 2 سدان رضا کبک جیپ شد رها کشم مندی کد لیپ ےس

 وب تسلق یم ہعقاو ساوکلس ایگ آل یم ناردیمرک
 اے زل خعرمرکوہ نانی هد راجع ایکدنلب توافب ملی الغ ےک یا ےس ناک لاا کی روا کاروو کا ê :یبئاو یر لم

 ہعلق ےن شد لئارگایلرکء ر صامیوا یگدالی رپ قشز یم ذ تے درک کب ر ون ےرصم ےن یت یمادحب ےک لارواایگٹ ول تسوکحاراد :
 ال اچ ے شی ئاھب ےک ناطلسرکوہ لاو دامان تماس لگو

 ئل ےک ناسارخ بق ےک رکشہ ریو ناجاشلدرمرواذورلادرم ایدرکدنکب تواضب وایی ڈی توت یک اے سا یس :تواذہ کس شی

 ایر ہر صع لا ےن ناطلس نفرت لک والس ایکو ہہناور فر کدہ ای
 ےک سا ناپ وج ےک نوف یاشردا یکت ساوخرد یک عروس شک. :تسواضب روا نے هاش لک ناطلسروا ش 3 دریک
 ایا ےک روا کت زع ایک ا ےن ناطلس۔ایگوہرضاح سم یئاطلسداگراب کل گلے تروا دراز مع دیق ںاہی

 مهراد اورم اار یاوہ کت واخب شاید شکم ہے٤ دب ےک ںوددنچ ےن سا ۔:توانلہراہود ین
 اھت ں یی بق ےک خار یھا نیادوحس وج ایکر کرام کت سا بی رتےک سٹرسروا ایگ تبرک سس تھ وم ےھ ٹمدداایلرنک

 کل مالی ی) یو ح تشلاواا ےس انا اتر درگے اوج ےک شکیل مات برق شی تقاط یکے یب اقم شیدونسم ....:فمضابذ یگ ح وتفلاوہا
 ے فرط یک وط ک ملا اظ طوخ ییا ےن یا اھت ںیم روب غی لو نار ۔یھیوس یکب ضحخوا یگ سپیکر تک اھت ب حاصماکت نطلس ار یزو
 کوم یرام ارم سرش اطلس رج تب شور ےت رب رلباقم حس م مم ے روپ ںیہ ھار کیک نوش" اوکے قی لودوحسم



 ناذوطاکں وی راج اتروارکذ اکی مزراوخو قو نیل rz لوارصح.....متشزلج...نورلتن رج

 فک بیک کلم کی تای اسلام یخ کل دما ال ۰

 ےن ج یب ہا کلم نلاطلس کا دہلی هرات د سا خر بت ج کد گلد هود همت ےس ںیلرکرارگع

 ۔ ےس ایگ مر تاور ےس ےک داری یوو ےس ےس درک

 اق شمع ےس ےس ر کت تنطللار زد کلا ماظن ری روت کوچ ایک اسیا ےنراوس یبا ایٹ انچ رار فیش
 بو ای فر ۲ خرس لاو لاتارکا اد رص یر وفا باس کل مادرش اي گو نیقیلوک

 رو رک کے رعفق ندهد سلام یو یر تیر کج ۔ و
 000 یر کس

 ےک ا س ےپا وک ی رک رول روال را کش ن سارواای ف ےن نع :مانا رک
 اے ہاش کک ناطلس ےس ہتی رط ا ہک رق یو لاڈ ںیم لیٹروا دور چپ ںای الم یکل ین سیم 'ںوھگن1 کے ےک در سا
 نم د

 اوا عج رہا گام دب اس کس شام یک غفل ( تار ناو ) تیوب مارا یر. :ترافسییزا ارش ناب
 یا ا روا ہاش کت ناطلسوکی زار یش یقاحساوا جن( وہا کز ہامل ےن ہفیلخ ےئل سا ام آں یش ےس
 روت ی ایر ان یب یش اش کوا ماما یم تراغس اد تاس ےک یت ایکن اور ناہفصارکے درک میش یا ارم

 هل سکس ابا تس ترس شف سام ذگ ی صبر  فرط کورش ئی ا ٠لابتتمااکی زا رش اح اولا غ

 ےک ناروا ےس وچور اوس یک ا یی کچو تر رک ساعی کم احد نوک ا
 ج روچوم( سس کد چنان مرد اپ کس ناجا تی ارت ک م دقےک ےڑوھک
 بهت هان رده ےس اغ ہد اشک امن ناءاس ی راجتروا تونس پا ی او شیپ تر اھا

 ےک ےک ورک اشا لد یت لورو دیگه

 4 ناط ییہ م اپ اک یخ رواہ ضاح ںیم تمدخ یکواش کت ناطلس اوہ ارگ او دپ ہا کل روا یزا اش و

 راپ ےک کلام اظ و رک سا ورک شرا تے فیلخ نبات یار وظتو لو بست. تایلاطم هه ےن

 ۔ لز رج فورت ادقاد ےک یک ایکو هراس نرمال ۓ دہر ضاح سی

 ےس تازو ید اپ رقم فلفل لا کاما ماظن سم ھار تک ترازو یکلودلا دیھگی وزعم یک۔لودلار جت

 یار ےس سا کما مان ان یت ررمرکومرضاح شراب دے کک ماظن تطاس مزو ےس لو لار ٹن رہ لورلا یی انچ" ات یورک لورم

 روااپا رفت مم ترازو نادم ولا دیمعےن ہفیلخ انچ ۔ کل اف یکے اج ےک ر رتب ترازو ۶ماہ ودروا اعم کل ا ےس ہفیلخرداایگوہ

 بت کن تنگ ارضا مب ےس کاکا ی امر لوک

 ےس یش کسا ١ا ےک واش کلم ناطلس وک مزو ) لود لار ےن یز تق لق س اےک :ںاکے یکڑل یکن الیاس اکی تشم لغ

 ناطس دعب ےک سا ۔اھت یک اوت ےک ناطلسوکووخریء انہ یگدا تے تے 0

 چاچ ۔ےک ںیہ دصمنلا کرب پ رب بسا لاهد هال اے ےس ےس ا پ اگ دک ةف ےک ءاہتف۔ وہ گنی کن کدیقروا یر فیطت یک نیک

 .(۸۹ف“ا*دلعریشا نیا لاک ر ےک )ایک ی ایا ےن ناطلح

 تو تن ردا

 ںوہاگن گجت رسا وج سا



 2 او
 نافوط اکں وی راج اتروارم ذاک یم زراوخو قوت نہ اا ۲۸

 یتا ےن ناطاس..یدوکن اطلس اپ اکی ر تہ ذیلخروااینہپ نابفصا سش تمدخ یگدامش کلک نناطلسءہلو
 ای اچ او ارخب ہلودلا کد ےک یا ي درک لینی مراد

 8, اروا یک

 اش تاک زر

 سنا کیا سیہ ےلصص ساروا۔: یک س اوترو یکدادعاےس شیر 00-1-2 ناور نت 2 7 7
(iکت اوہ سزات ۲اک ج یا ےک وہ نف ےک ج ےس ری اروا ل ایک ںی ےن ود ئاچ ایک عداک  

 ودام ا ےک ےس نادرم نہا مت یاد ھوا ےک ا نکل ید ندا فی کا ہں نایک نارام س ی ریت ےن اح ا ا ےک
 ےک

 رطی شیر ق نی مکس: ین ٹولو ار کشی ناس یئوم تسیکں ود رک نیر پو.
 ۶ػ“( لوس سان مد سر اب ے هوره

 ان ا کرا ھا ۔ و اج لک ں یکم و دے دسر تا وب لان ےس ول کالج اپ ےک

 920-۸97 یادا رم نیز وم ایک اب نیر يزد ایگالچ فرط یت درک le ا

 ت ی ج لع یجاوبا بک

 ولو دین س لا اس اي ار رم کیپ ۴ الطا یکتا نا 7 |بج وکن اطلس رم مکرر

 دعب ےک سا ےن نااطلسےش ۔اھت یھب ل ودملا میسر ظتسفادتاسےک ہلودلا یم م کا +7 بل واک جیب
 ملل ماسک ورا ی گو روا ا نارا ے ا لک ےے ار اوم ناور باج یک کوم لور لار یت تک وتو ی اط تموت ی ب اع

 کی اکا: یا ےن سج نئ انچ ای کل ودر وا بیت اپ ےک لم لئا ےنہلدلادیمع ا ا اش توی ایم اب

 ۱ ۔یٹ رکل وت تعاطاروا ید لوک زاوردےک دان رشوت ےک ےک رکن

 نا اف ین رواج ےک ںیم تن مل کن پر فر سی اطا: :تعاطا یک یر ق نمک

 رس هر مان یاد بس امار ےن ناطلس۔ ی ینا لت اہے ے راھ شیر
 یا ےن ناطام ۔ایو ہر ضاح یم تمدخ یکل ا لی زاوا اقم قوروا۔ AD را سو خاش مک یک ناپ شرت

 ج یان( فرط ام رغ) ےک ےس شا لر نکن عارف مس یوونش مو"

 ۔ںیہ ےگ ھڑپ رپ واپ آیھجارکذاک

 و ات فر یک ماش فل ےس مدردالب ےن رھا ق لو قو بتمن شم نا. داش لاس“ ںورودرف
 لو رودرف اھت نار مک اک ا وامشد تا ےس اه م

0 

 اک رات



 نافوطاکں وی راج تروار کام زراوخو لس 7 ۳ لواصح....مششرلج....نورظنب ورا
 اکا ا تا کک رح اک ہا ا کک و

 ےس سی عا فا ےن سا۔اھتاھکررکدیق یھاوکےک لنا ےن یکا۔ےھت نال ےس سا یب ترازو ما کمتر
 ۔ایکادیپ قلتق تر وسام م تات یک تا ےس فرط کل ؤ در فوج

 و ےیل ےک سرت 2 ۳1 شم نایک لود :یرق لجن فرط ی یک انا

 فر کا ظنا ےس رک ای ےس تبع دوا ںوراوسرار نو

 نیر ا کیک ا ا۔ایہتاو ۱

 ( ریل اطناءاش» لر کلا ی نایت سہو یوم

 یو کت لس یاشار کد اسکی

 ےک یا گپ ر ہے ماناک یل ںیم ہبطخ ےس راعش اربم تععاطا یکن اطلح” اد باج ےن نام... :یگدیشکی کن ایلروا مکس

 ات یی یر لر اضفِ ںیم وا اھت اکو کے ی باوج کی اقا یی تر اے اوہ اولھ
 رار اف فری فارطاے کر کببترم یح بیپ با سبوس

 مل سب ےک سی شانس وتو برک ی اروا یتدرکر اب رپ باحرکوکد گنریب یھب ن نامی ... :گنج یکن امہسروا

 زنا نکنند کس شی نج ملس ںیم مہ ما ۔اوہ تاور ےل ےک ےک کس رک وٹامن روا برع شین

 رفب ایگ آل یم گنج نادیمرک ناب تفت کیک ارور شن ب نابلس وت یھب امکت ریما قت یم نا ۔ےت

 -یئوہ کی یکن قر ف یم نادیم لک کیا سگ طاها

 بری دکن سج جو کرس ےس سا ۔ایکل ےس شمع نال ناک ریا تت نارود ےک کچ. ی
 س بع لا ایکہ رصاح اکب لع ےن ن ۸امیلسدتب ےک لو تسکق یک یر ق سد اگر اب رقم 'نارود یا الل وب رانا تست

 یک ں ونور نچ ےک ہکی کت ساوخردی روا چے یارب روا فن اھت ںیم تسر غ کش نج نامیلس ےن( بلعرادرس) یسابع ینا کرک دنب عت

 ۔اگودر پد آب حی ےک ںی ےس دت زاچاو رکا لوارکت بانه نخ هاش لک ناطلس لک ےک رے د تلہ

 ےن رپ بلحوک ادا کز اس شم ات ےنا ٹین ناروا ایم 7ں یم ےن اھچج سا نامیلسب ..... :لنئاسیکا لی لا

 یو سوریا ۔ اھت اس ےک سا یکن ٭9ںیسرارما۔ ای آے ن ر بلع: شاپ لولب

 رب وان ہک مر ضاح سیم تحدخ یک لولا ات ا تکیہ ورخ کن اہ یاسا ےس وب

 _ ۔اھیآھتاس ےک ہلودلاج اج سی لا آرام تم ک ویو در رقم توی نرم

 لس ارم ایگ سش ناریم رکی یو مفردا یک مرکی ےک ۶ کس اک الس ید وک املس

 رش کر صور اھت ما نه ی تاک... داش نام کم قناری شمس

 (مرم(۹۷فصا٭دلج شا نا لاکر اتے ) .اھتاوہ فالخےس عج ازعےک



 fe لوارصح.. غ شش نور ترا

 ن تا تو وم تسون الس راک شٹفف اب کس ےک اکل ایا ا بد تہب س یا را

 رعارذ ل ات اوج ےس ی رہارگای کی لاطم اکے نرکرپپ بلعےس ٹا ہگوہ اف ے گنج ۔ایل ٹولوکپ یاد کر خ یک ا ےن

 _اگں ود ےدرفقوکپپ ]ی نا اک ی دت زاچ رکا ںوارکوروشمےس هاش اطلس

 بام )رکی دنب ہعلقےس یرایشوہ دوا ییدحتس تم نت نما مٹا دیره اک شرکاپ فاص باوج ےن شی زر
 ہے دواک وم قر سشوار روا کای زاس ےس ی كنا

 -اھک لا ےنپا ےس تطافطت ٹد و داایدے دان “اوکس ا ےن را ریما ۔یلدانچ ہن اج ساپ ےک قرار یما

 نان ایش ذره امد ادامه من چ اے ودل ملا ) يا شه یر ق تاغ کر آما
 ۳ هرز تپ وت یو ر آن ءامسورلا یم ر

 ۳ شو یری س

 سه کس صرافی مت نو نا عقل نریم
 1!یدامرچ - رشت ا تا یب تو اے ین یگ آپ کیک رکے وف !هوو زا
 اد لوک زهرا شر رس شا راک
 ذ خس یک یاسر گا اد ہم م تمر کن اعام تفرح کمار مز ٹی پا باما

 يذص سم تم اطلس منو تا اسد گرا یه دادی انب 1 و هک ار نود

 یھ ےک ےنرک شریر ایوب فاسد نسیم ضرورت رگ اد
 7 لەي ےن کل ولار اھ مع ےک نادرم کت قو سار اور
 ر کشا ولا نیٹ انچ ۔اید لوہا بی ریےک ناوج وے زاورو یا ٹپ نر شو کلی الا کت اطلس نو

 (هدعوش ءاقباو) رب قفس ری تموم تس سد راد ار

 بت لابی مد رپ لمل ولار ںی ا :ترافو یلورلا ۳
 ایک کے افاد یھ ہک

 1 مار وو نات ایک بام شن ٹینا ات بج :ور ایم اک ب لع اک شت
 ےک داش کم ناص کک یک ںاییاپ ر تک رص اھم کک ن و تس یک اک لق شی ت جنت ےک یا بار اوہ رش اھت بل ت

 یوم روب هی یا

 بن شک اش کن ایک سچ ی کش ج ےن یی ۔...: تاک ن اطلس رپ بلع
 شا تما جولف رط کب لع ے نااہقصضا لیٹ - مے مخ آلا ی داما ےہ اش کک ناطاس رب ءان کا رے داپ بلع ںی آ 1
 ( نا یا )یاش نا اچ اوہ لاو ںیم نار روم تاور ےس لو مر تب ل مت پچ رها هم راوی انور ارد روا سب

 رایت



 ناذوطاکں وہ رات اتروارکذ اکی م زراوخو یت وجہ نسال ٠1 لوا رمح... ولج ... نور امرت

 تیت افاض ےک اردک لاین اف تم مرکب قمه لو ملا فرش بھ ےن ناطلح.۔ایدرکہلاوحےک ںومدامن ےک ناطلسربش ےن
 ادم الکل اس نان ال زنی ارواد :یدعس وتو یر وزار وا فر قیر

 ر واک بج قالب رس طع داوا لا ےن ںویمور ۔ایلن اجے ںویمور ےاروااھڑب فرط یا :لادعب ےک ا :تاع هاش لک
 ات ؟رلقرت نا امگا کت رمابسم لا تقی )یک رابه ابا نیک

 ےن ناطاس۔اھت ات ردرطتےس ناوک او ےن اچ ےن ت8 ۹90 و
 شا ایکز وے فرط یکب لعوکت ارف ارد روا ایک وک حب کسبه لاک ان ماوس فاس ررر شواو ایا یبا ےک رک

 ایگ تن شد( 0وہ اترکے ول وفا ریس زا فو بیو ea AR 1یناطلس تاک كس ارا

 لس یاسر نت کئ نی ماو ب لع قر حب کس لاروا ای صبقپ بل شی فس نااطلس رضا ن دلارو ر
 یکم مه مقر ین ملا ون ناطلسہکک تں اہی ۔اہ ریٹ ہضیق ےک دالوا یکم لاس: ہہ ہلکے تو ال تان هرس
 ۔ایل نی ےدالوا

 قزل یار 1 تم کناف کم کات ما زا ی او) یار تم نی فدعب ےک سا .... f 11 رن
 -اید گود ےس لم زار شرور مقرر پتو لو شام ےن ناطلس۔ایدرکہلاوجےک ناطلسوکیمافروا باطرخت

 هجا تماس رستا ےن بلع لا ارت بع ترور رو لا کس هنر پ بل جب تای یا

 اپ تافد ےن یا ںیہ دواید رے نوک یے رست انچ ۔یکتساوخرد ایک

 ۱ واب یک اس یارو ٹول بااج یدارخب تفالقار ار رکل اص_تغارفغ_ هاش کک ناطلس ےس تام نا... ںیہ تفاظراپرد ناطلس
 رام ںیم یا راہ زد ےک ہفیلخ ںیم تار ےس نج بادہ روا فن اتے تب لاک تمض کفیل ارم لش یل ار ادرک کر ارخب شرما ییذ
 گری تنم زو فرا واجب کارا کت یباع تحلوکن اطلس ےن ہغیلخ ایک م زات فرش ما آندو
 ےن ہفیلخدعب ےک سا۔اھتااجاتارکف رات ےس فیلفوکنلا بلا ماظروتع+ لب لاپ کس فیلف یارب ۔ ےک ےک لج ے ےک شپ تسر
 سام 0 رکے دسولوآل وب ےک ہفیلخ ےن نا چ کد تیار کے مک اصناو لدع یک یونس اطلس
 ماظنر چپ ایک پ تسماخرب اعراب ددرھچنایکز ارذ رس ےس یحلض کوک ملا ماظن تناسلایمزو ےن ہفیلخ سیم ےیل یسا۔ایکل وبقو روظنوکںوتیادہ یک
 _ںیھ داحادنتچ روا کت عام کف یش رش ٹی دح٠ ای آ یم مرد ےن ا کنملا

 کس لو لار تنطلسلا زو س ٢ے ورت ےک رفا کی رغد کن اطل اکی زت طیف هک رر Ja ین ی 1 ناطلس
 نوا ایگ ایک اور فرط یکی ھالغا کدال ںورچش فا سس آنا کر یوم یس م ر ایکو ناک ےل
 شرور بس سد ویا د لو منو کسر لپ ی ےسایدپ

 ںی یدل ک کی دن اچ سو دنصو را ب ںڑتواہچ یش لی رانی یکی داچو او یک مای ۶ر کیل ںایٹنگروا ںیم گنوا یکالط
 (/۸0, ٹ7 اکے وم ارب شرف اڈپ تہب کیا ےھت ۓوہ ےرھگت ادولذروارہاوج قیا کیسی
 کتری را افرا نا ماکت وجوہ یاری آرا نر بوک

 ناھا د سا ےس ےک سارک یر ےس نایاسو زام ےب یکے بام تفاط....:تاماظنا ےک یکدامش ےس فرط کف یلظ

 ککے( ۳۰ہ الج لاک ائر )ےک تدور وم )فال )نثر دوو اپ سام تاج نو 0



 لوا... مل سم تی

 سد کک n :تساوخرد کس
 لیا ےک نا یتا کو مکے اتد مک وکرل مت لات ہللا کیپ جت )اما ٰیٹا فانام الا قت نا ما انا تارا
 رس و یر یت )اج ید یک تر یاس )9 رس

 نیت

 ےب تاس ےک رادر سرہ ےھت تاود ناراو سے 1 یی قت یل یکن ال ےن انچ ین
 جا یر یت لس کیہ ےک ن 1 ۔ےت ۓوہ یل بکر
 ماوس لو زوم نت زا اغ قے رز ںی ڈول

 قطر ناشر اس هک روا تست رمان یک یو توقد ےن ہفیلخ اد سرود ملو
 مایقروا ںوررشامکے ن ہفیذخ دعب ےک ہیلو توکد ےن اج انور کو زادنا اک اجارخا ےمرسود ےس لا یٹوہ توغ شی فرم و

 سا تی

 ے اوج یو کلاس شی ۔اھتاتکیئاوپ اک کیم اھ نرخ نئ ناف اے وا ان نادناخ یلاواکرنقر کن ود نا....:ناحخ ھا
 قضا رمان تان اش یک اش کلم ناطلس+ یھ یب یکس ہا ۔اھتن ارم اک رپ

 تماما پ اتم “توا اگر فو لش تمدغ یواش لک اطلس ذس رقم "لا... راب رد ےک ناطاسرفواکر ترم گا
 راهرو حس نقره کرہ ظن یک اور یک ۔اھت یلاشرہاطوباہیقفرادرساکر فو سا۔اھتاپ آرکپ یب ےس ناخدحا دفو یب ےیل ےن یم ےئاسےک
 ٹاور ےس ناہفصا ےس دارا کت شر ناطلس ےغنانچ۔ اینپ ماخپاکد ترس لتا کوہ ضاح ںیم تمدخ ک ناطلس زن انچ ۔اھتاوب
 م ا اھ اوہ ضاحزمگےے ن عحرارخں م تمر کہ اش کک ن رطلس ےس فرط اپ در ۔اھت یهو بید اےس اقا اوہ
 دو: گا اب لایک لاو نیر یافتن زو کلا

 کر بش ےن دانش کلم ناطلس اس ےک جو اتنا ےب ایگ ایک ترو عمار تایم شرک کن اسارخ ..::رمص ام اکر
 ےک رک رب ںوریشے راس ےک عاوفود درگ یارو ارب سار واک او رک قد کیک رک ل وب رش
 ایرو رص اکے فرط

 ها شاد تار کرج لار انچ مارک ھر یک کے کوک ایش فقر وال فش اکر وار
 یر یر رر ے ریا ے رک یاش یک واود کد انہ رھ کفر طی یارک یوم کراہت ںوج رب روا وراول دیگ
 یز راوخپ دواک مرد نامغا ےک رکاب ر ےسا ےک رش کک نالطاس رک یا کر اشک ی اپس کرت ییا اس ن ایکو اور نانا
 پا کس روادیطخ اک اے مد ۳ “ایک اپ ہى اپ ےکر فشاکی دان کر اور ش فر فر ۔اھڑب فرط کر مشک ےک کروم اورہ اطولارادرس
 اچ اڑ ورکس کز رپ ےس کلم ےراھمن ںیم وار کل |وق تعاطا یک رم واک مکے یمرواودرکی راج لی ںوقالع

 دب ےس یا اعل ی احمر وتسرپ لول !ےاروا ید تعخم یکتسزع یکی ا اس سس یک ی نکرد زا

 ۶ لب ر کی اوہ

 یب چ ہے راول 0



 نافوطاکں و راتاتروارگذاکیمزراوخد یت وت ن یاس rr لوارصح... شرب... نور ات

 ۔ایگالچ یاد نار ارت اطا

 اطلس کرب یر ہاطوبا لات سر توا شکر میان دار پورکک یان یلکحک ں وی وف ںیرنترس ....ہلیتا کک درک
 دن اما برا سراب بج ات ا پاور کس یک شوت ءا مام اکر فر

 ۔ ایگالچ مذراوخرک کھا آر نوک قر امید

 لاطلس ےادعب ےک ےن رکدنلب توا می اھت ل 7 ١ان لودلا ننیرادرس اکہ کج نالا ںی قر. ہلاک یک وقتی زقرس
 ہم انچ ۔ای دید ضق کال قرب ا دوا یک لت بانو رے (یئاھب ےہرفشاکیلاو) نیک وقتی ےن ا ایگوہادیپ ہرطخو فوخےس تولعس

 را یلرک د مقر تا ےک کر رکن بوقف

 اہ سا ےن ںیگول نلا۔ یک وار فز وا یک ےس کارا دریا فالف ےہ لولا نیک ںوگوارعب ےک ںولورٹچ روا... لا لولا لک

 ۔ فورا نیم بوتل خان ۔ بد فاکس لا نیک ن ءاہقف وت ایکراتفتسا ےس ءاہقف ےن بوقت ۔ایدرکی ٹو کن وخ ےک رقاد را
 ۔ایگن اھ اتدوخ کر قم رک

 لاری + الو آیہ قلس ۔یئوہ سی ناطلسہاگراب الطا یک ساقا نا 5 ٠یف ییہ راب ود ای ناطلسفرط یکراق رس

 اکر خشاکے سہ لاہودوا ای کاب فرط یک ا رف رک وچ قرم ب وق این اراقب رک یاش بج رھ ایکو مناور فرط کد قرم ےک کرایت سیف
 اک رفاح ںی( ںوکاگ کا ےک اراق ) ووٹ م اتمی انچا ہر اح م تمر کنار یا پر اک وفا کس ا ایلدسار
 هاش روا لیست بق اتر وا یرافرگی کب وقتی ك وقت روا کر رق یاد اکے وکر یا ےک رک نقره هاش کم اطلس یک ام فرش

 دار ماکت کب رب رک

 رکو اغ رب ب وقل ایل تداولا ےک سا ےک کوا یک وھچب تواضب شتر بوت ساق یو یکی یک وقت

 ا يا فش اکو اشداپ ےن ساک وکء اش کلم نااطلسرجخ یک ارگ دان رک اج یر "شپ اپ ےک یئاھب ےپاروا۔ ایام ام اب ناج یتا

 یی را دامو ت ترو وارڈ یبا یک یوتاکم اش کک ناطامر ھوا و ڈو جا رو حب بوت

 ھتاس ےک ںوہحاص مرچ وا ےنپا ےک کرا اتر کوک ب وق یاب ساروایگ باف فور اک ترا شب لو یھب تبع

 مخ اک اش کک ن اطلس اندر یاس کیلو کت رک درگ وا ایدرگشا اور ںیم تصرمخ ین اطلس

 دانی درگ ہاش کم ناطلسے اد رو رتا اے اہ تس یا

 ےک تیس وک ان اپ اچ رھپ ںی لس یکل ست وه 1 یکب وقیروا برق ۱6 یاس گز بج انچ : :تاجخ کب وقتی ۱

 ۔ایدڑوھٹوکب وتر وا ےگ وہ اوج گولودرکن کی ٹی الف هوا رز خشک تا ۔ےک ج فریم ےن لین نب لرفخ

 ددرد یوم ارپ ہرطخے وف یڑب سا یکل ای بارخط یکن اطلس ذی وکء اش کلم ناظلس عالطا یکقاو سا... یا نالطلسروا بوق

 ا ےن کلا ات جم انچ ۔ایکر تم ےیل ےک ےن رکا ریپ مار عشاتسود ےس بوقیلوکک جراتروا ۔ ایگٹ ول ابن ان اما

 ےب باقم ےک لات نہ لرغطرلے د سی فا کوک ار تاتصدد ےک بوقیراواش کل ناشلس ید مایا اھ اج کا یجوکتصدخ

 ۔ایگالچ او ناس رش اش کل ناطلسرد ای درک روکے رغ شارل یی ےن ل رغب ادرگتاوررفشک

 ( ماشلاو) نشو رایت اسبکس رک ر ت کد آکا ای آدادق تال اراد ل شے إ۸۴وراپرربا یب ؟اوروارب داخ! کن اطلس

 کک ناطلس انچ ۔ےۓس و ہر ضاح شمواردشب تال اراد نا 027 رستا لورلا مت



 ا نازوطاکں یل رات اتروارگ اکی مزراوخو یت وج نیا ۳۳ لوارصح..... شل. نورلغیما ترا
 یا کا دہشت صرخ نیک راےرسود دوا تطاس زو ےس احم کا ۔ ق کی ے یر کک یکرقعضمد ایم لقچۓ موج یئڑپ ےندامش
 یگ تول نابقفصا ےک کما نددنچ درد یئوہ در شر یقاکت انا انچ ولاونج تان اکرم ٹادفب تفالقل ارادی ےک فنا دینا

 ست یار درک فو اش ارمارو اب آد ادا تفالفلاراد سش حت اب ود: ناطلس بج... ضمایر
 اب پا ےن ناطلس یکی یاد با یک ل ورتا کک ام پا ےنپا ےن ںیول نا بج چن انچ ںیہ ےک رک رپ دوا کا یی دہ ضاح
 اچ یک یارب یو اربا یک شرا ن ازوب روا رست رپ ول ‘اکے اے تو ےک ولعت روو ےک کر انی رب لگاس یئ اشک اد کوک دلا اج
 1" ا ا یہ سو یدرکئاھڑچ پس رکب رد ہتسار آوکں وج وف اب [سیئاو نشہ شب

 َ مک یت رکے ناکام .ےھت رہا روا قاط سم یلاسرا یادو لا یابی اقا ۔اھت قاظاب .
 ۔اھڈب با کرم رک ارد ایلرک

 E امن یکی صف حق حیا کما قد عن f یوم رعب ے یا اکیا کوو کیم قا عل
 2 "تک ماےن شیٹ انچ ۔ںی درکل اوج ےک شہ ںایچنکی کہ قروا یکت ساوخرد کم اهن بان نیا ےس توقادادخ
 ۔ایدڑاگدزیناکی ار کچ تپ سٹیارط

 شن کنش کمک زا اما قو تخت ارد... حت س ےک یلاو ےک سایارط یک نھ
 یاد بت اید باوج لٹراکنا ےس تے ن ںوگول ناک سو دما لس بارها مغایر الا ےک اما اس

 ےن سا ۔ےئت دایاہ روا فاکس تق ہدایز ےس لااید یہ تاروا لیک نج ںایلیھت یکدففرانی رز ںیلنایاط وکی مزو ےک رسا ےن سٹی ر
 یک تک نر ارگو تک ذرت لار لا کش فست یلدا اهر سر لب ارطلاووکر نست 18 اا

 رواایگن ب م اک اک ہٹ طیلد کش و ےئج ےچ ںیاوادویج یھب گی یاب ایگ تارے لہ تیں وا رس اینچ زر
 ی می کاوو کاش کک اطا

 یاب ) ناک ریا 3 یب نان ےھت ے آر کے ل دفو ںیم یعاشرابردوج ےس سٹ ءارما نا تار تفالقاراد :ےباکن اطلس رپ زاھج ٤د
 فرض مر ۳ وارغب توا رضا )ی رہو ورلادح اید مک دب فرط یکن کروا اقوا ا ےس اش کک اطلس اتت یک( شست و
 گی کا اج ےن گر انچ ۔یدےد نام وارسا شی یئا کش ےس لود لاس ایکو رق

 ی امیر سا یک ی ساید ورش افاد ےس کن رجب ےک ےن رک. ....: سومر واز کک ر ندعروا نک
 م۸ ۵ےن هاش شا درک تیاش یا لود کنن نگاره ےن کل اوفا ےب
 ےن رک فر ندم رک ںی اکی و ےن لوول نا یک اہ ۔ایگوہ جب اق یش ندع ےک کرام ٹول ا وود رکے اردن
 دید فروا ےس الاشادارخب تفل راد ےسا یا ےک سار کرم کش رت ند یی ذتاسسےک

 شاٹ نایضمر دام اھت اہ ر آپ نیلاود بخاج یگدادفب تنا اراد داش کلم نئاطلس سش ھ م۸ ے۵: :لٹوادقرب کلا ماظن اطل ارزو
 ۓانب ترو یدایرف یش کیا اک ےئ رفقا یم رم تارکل اے یا دعب ےک اھ کک ماف تطاس مزور اب ناهفصا

 با یک یخ ناگ اھچ دوا اید کو تیپ تینا ذی ایکس فدا کل ی یت تنطلسلا زو ۔ایگے ا
 اي درک قو یسدداایمگایکرکرایفر گدا ڑپ کر کوا سی

 وس رخ نیس ےہ یہ ےک “سی قر وا قت ےن اہ ےک نج"( ۳٢ص دلج )لن شی یا رب ہجدوج وم اپ ےرامہ 0



 نافوطاکں ول راجاتروارگذ اکی مزراوخو یق وہ ن یاس ro لوارصح....مشش اج .....نودملخ نار ان

 یک اش کلم ناطلس لاس ںیم ےن لنا درم لک نک نا اک رتن ےک اات یر اک ےس الفا شمن ےک ناوک مات
 رکے دوکس مچ انچ ۔ای آف رط یک یخ ےک تنطاسلارزو رکن عقد واش کلم ناطلس۔یثوہادیپ تیغیکا اوج شیوا قاد اک ترازو
 ۰ یوم تنش کو

 سا ۔ےت ےتوہ فان وایراج ےک لوٹی ےک اروا ےک یا ماجا ےس راہیں تڈ ےک کک م اظ ت مو وچ .....:مارتلارب ناطلس
 تير لس کا اطاق شاپ هاش لک ناسا

 ان ببات یک شے و کما ما نہ کلا لاعب ےس کوے اشا ےک اش کک اطلس ہچکی اروا کک کک ا لا
 تسلط اجر لس کد رکا ےک کا لاج ۔ یک کے کما لاج تیاکش یک ئاوخ کیاےک ہاش کم ناطلسمک
 شارو نارا یے رانا ےس بیک 2 کف لابا ہر اپا ےک اکا اد ان امار یگ نامید یک
 وكما لاج یکم کس کلا لامع راکرت حا ےن رکی یب روا ا آرہاپ فا دوا لامسرت اھت هاچ نا وم خاب

 کیلا اغ اش کم ناطلس تقو کا یک ترور کمک ل درو چ رضا یم تم رخ یک؛اش کم ناطلس ےن نئاسارخدیمع ادرک کے در ز
 ۔یکتییزھتوا'ییدرنایکے نرم ےک کنللا یلارتج ےساروا ایگ اپ ےک

 ےن او ےناھکب ےناکلروا ایگ وم ا دہ فرطیک الوا یک ا روا کما ماظن لد اکو اش کلم ناطاسر تی یق ۱... :نورگروا لام ینا

 ۲نور ےس روزت ی ے ہا لک نلاطاس ایگ ایر لاو کا لا نخ ات اکک ملا ماظن کک ت اہیب هک اھ ےک
 اھت ا ییا ارد وا کس سا روا ید ای تب ست لو آی کء اش کم ناطلس ت زم یکن درک ایکس اپ ےک نوکر فا سل
 شیم لیٹے کلی ذوکندرکرواایکہت لایخیھپ اکو اش کل ناطلس ےن کا اھت رپ ماظدادا ےنپاوکناثع یوم نب ن!ےس ناثع یک اکہ ناشتا
 درگ دعا بروید لا

 کت کنار تن تسدخ یا کلم نایطلسرکوہ ناپ ندرکر..:یکدیشکس یم کلا ماظن روا ہاش بیک ناطاس
 ال رو کل اس فا مان سواران لا جرات السا پلاک شا کریم هاش لک ناطاس چت انچ- کتیا
 تور لا یا کر ا ولوم راد »روا یر مع توک یر رم ودر ہر رو ارم پا اوہ زوے روا ےس رم 21 ۳

 یا ایک اتربارب تام ےک ا ندرک) سوپ فا ےریم ایکن لایخ یار ذ کل الجو تولس یباش ےن سنا۔ ےہ ایگ چرم تک ات ا
 اک ی پاک کام اظ ور ینو کلملار نٹ نوچ ںیہ ےترمکں یم تاج وج ںیہ ےئ وہ ےنب کن ام ےک لوس اید کبک هاست ار

 اب تاب کک چیک ےک کک ام اقرت ےک نا کوک( د ریز کس خم“ کیا ےپا ےن ہاش کالم ناطلس ےس عو لاہےھت ےترک

 بنام اپ یار کرد

 اند ے مرک ن اش ۔ عسکری بیات اصیل کن اپ مارک کما... کت لا ما
 تو لس اوہ ےس و یک یری بسی کا یکے دوا ایک باتور ہا ےس رقت کد ب تہ کی تام فروا ےن رک کلا قتل مول یکارا
 تر یکم یاهو روا اي زو وک وفا الف ںالف ےن یب یم _اھت ماج نولوکن اطلس تقو سا اھت اوہ لاتا اکم رتی لاو ےک ناطاح
 ناک ےک نرم یل کل وقت ع اطا ےن ںوکول بس ےڈب ےن وچ وا ےہ ےب ےتالع ےک بیرقروا زاردرود ج باروا- لب له ضق

 یکت ولد عر اج و اگوہ سیٹ ند سن ۔ےہ تادرب یکن اردمکف یا جا اکر وضحتروا تمولعیکروضحت کود ہکی ا اج ۔ںیہ ےگ سر یخ سا
 روا ےک هدر اکپ آر گا۔ ےس ہرودروداکتولسروا تان نب تموککک تو یا ںیہ لپ لوفدرب ککبج ۔ یوم درن یک

 تسمرش یکن اطلس ےن ذر بت ہد مکے اطا وہ اچ وج وج ےس ںی سو اج اہک دا کتان کم یا کھ رقت ےک یمن ینا کو دت آ



 نافوطاکل و راج اتر والے زراوتو ۳۷ لوا صح. ج. ..نورلظند یر

 کیک واک ک ناطلس ظن طف اھت ہک کاملا اظن بج کوہ ضاح ںیم
 سس شارپ باج کک کلام اظ ےنز رک نکل ایچ و

 اواک فک درب ےک ںونو یجے ڈوھتےک تاو سا....:تافو یکہ اش کلم ن اطا
 يک رض غ

 یل کما ما
 تے ےک 1 بسه ی

 ۱ اھڑب تاقلعتے لول اعک روا ر اڈغ ناس ارخ۔ یک ل ام سو
 ندامت اب اکی با ںی اہ ز یکے ڈو ہا ۔اھترایشوہ روادحتسمجراعش تیاغکی ر ۲ایک می مز اط ں اہ ےک ( ات واک
 کیو روا کفی مآ کت س ایس ناد( کر عش تانک کی اےس نالسرا بلا ناطلس ےن یوی اگ ؟ برق
 وج ۔ایلوکر سیم تمدخ یٹپاوکک لم ماظن ےن نالسرا پلا ناطلحدحب ےک ےنرم ےک گذار چن ان هم هکر
 ظاھر زو اک ای دوا یئاپ تافو ےن نالحدا پلا ناطلس بج رم. یدان کک اماکت ما ذذ ناف سا ےس نالسرا پلا ناطلس۔۔اھت اتکر تیا
 اھ قرب ترا وو دعا یھب ن دامش بلک ناطاس

 ے تصایسرواراعش تیافک 4

 تاب یمن انا ات رر گرد ےس ںوناطخ یکں کول ایت ھی اوات یک اعا تہب فلات اوراد ترس

 هست لو فک واردات کک ا ناروا رفیع راب رد ےک لا افق داعی و اکے نر سی تمددخ یکن ا قاری ورا

 ی ساعتی ش ںورشے ا ےب ےی ہری نامسارخ رارفإ یر مر یدک تنی ےک ناروا ےک مات ےس رد اغ

 چچا ے درک اعم لوصتروا ست ےس تہب لی ترازودبع ےپا ےن تیا ار نام تک جو تر قوا اھ ناپاک سو سلوک یہا رد

 یی درکت عام یک  نرکن یورپ یر دے

 ںویشارروا ںی مشا ملاپ ورم ے وہ تھ پ ہیلخ رک چ کی ید آپی ےس تم کیا ضش عمر ری رب کیا
 5 میک نر تاپ وے کی شىتات ب

 کل اش شکوک ہی مشت ترس ضیا ام 7 ارت اور ےن کیب لرفل اطا نچ :

 تم نادرا نار ناما پا ناھا بجھ ج ترکی ریو تارا نا نما
 ےرسود ےکرک رکن کے وج ءالضفر وار الخ ۔یئوارک علام یسک مکے ن رکےت ارل کس المرا پا اعل ےس یا انہ کک ب یو کا مان
 ےگ ۶ ۲یا ند سا ےس اہک ر نی 2 تک تام

 شر تس نی روا اھت الن یک یکی اکو رک زارنا ےس کا ںیہ تب بتا ا ی رس ۱
 س ا اے وک نین ار الضف یک نی ہر ید نیم لا ما اس یا

 شاہ ےک یا ی زار یت تایم مکس ایام سردماڑب تہب شی دادقإ تفالاراد ےن لا :حماظنا اک یماظل سرم
 ما یر ناک ایک رتا یس ےس ایم ےک یزاریش اح ادب کل مان نا کلاه بلا

 کد و اف بم ی نر صضفولا ماما سی نابعشوا ےک لاس یاس ارپ تفي کل اش ب حام اہم ربا مابا ےس یا لاد نپ وکلا
 ھ۲ رے ورت لک ےک ما : ید مھاقلاوبا یولع فیر شدحب ےک ساایکن اض ب تصدخ سا یم ھو ات اکر یعسواا ےن کیلا اطا بت
 ےگ ےنید سیدد مم یماظن گرا یگراب یئرنا یش باب اربتقروا یر بطری وبا تایوان کناں

 افو لس لا لم هال کت



 نافوطاکں ول راتاتردارکذ اک مزراوخو ہق وج نیاز 2 لوح... مشزلپ....نورظن یر

 ۔ےرہپ تصدغ ا ککتدم کیاوج ۔ےوہ نک شیر و دوش لازم مع هکر. سيما سرب اڑ ایا
 فرض نسل اح ےک ید مک وام سا ےھت تم دام یت اک ار گکچ اوم چ چ دص ےس اک و مکس ترازو ہ۶ ےک کک ام اظ
 مو گاز

 ره ناضمر رها باد تستر اد داش کت ناطاس ره سس یوط کلا مات... :تاقو روا رہ آو ادخب یکن اطلس
 ےہاش کل ناطلس یچب ۔اھتل را ءادرام تقد سا اھت زواک الج نوتا ناک یوی کہ اش کک ناطلس ناتو بیل ان دادغل سم

 اتے اچایکدر پکی ا ترازو نادم اھت یلرکودارآ یھ تک سیوادفب تفالقاراو ےن ہاش کلک ناطلس۔اھت ترکہ دایزےس بس ین یک اظن
 لاوش یب وہ رد روااوہ لی“ اش کلم ناطلس ند ےرستےکر طفلا یک کاتی ہو روااھکر زاب ےس ےرارا سو اش کک نلاطلس ےندشیداع یقافتا کیا

 دیگر لا ا٭۸۵

 نت ناھکرت ات سیم ناف صاد وان اک اروا ۔یھشڈوجوم یی وادنفب ےھت ےک ناطلس:یلاطج نئ اخ نامکرت ...:.ہضحیق کت ورک ناہلضا
 لول مات له شا ارا ریو کا ات یادم تاور فرط یکن ابار کے شاکی اروا یارک ون کن اطا اتے
 اف قو رک د کوک کاش کک ناطاسوک ا ایکو هک هوس تير یک ی ( ایک یوم او رنک 1ھ )ال ریما

 ۔ایلرکض قرب ہحاقےناقوبرکریما۔ںیم دے روکا دب کر یما ںی قر کد یوگا یکن اطلس ےن ہیلی او ای ساپ

 تن و ےنپاردا د تامارا ےس ا وک ولی الس اڑی وار را ۔ یکن وتان ناک تره کلا... :یفش تن یکدوسک
 یک یب کت موتو تطاس یوو ج فو ارکجا ارم ایان ۔یھاکل اسراپ تقو سار عی دوم یک یر ٹیک نیم
 یار ےس یاو یم تواب کو وک کی کت بساوخرو یم تمرخ یک رقم ہفیلخ حب ےک تطاس جیم کوک ..:طرش واری ات یک ڈیلخ
 کتے ند اب ہک امر فروت ےس طرش ا ےن ہفیلخ اچ ےئاج ید تزاجا یک نر کل اد مان اک ا یم ںوبطخ ےس یلر کت دستش
 ۔ایکنروظنوکس ا ےن( ںام یکدوھجش) اقا اک رومات کاک ب صو ل زرو لا ی کلا روکے ارگاسم ارا

 ے جو یک ا اٹیبار اھ رشک اھم کن نا ناک ےت ےس ےن ما اک فلخوج ےن یز اعوام ا :نوئامن نامکت روا یلاز ماما
 آر وچ ۔ اگے اج ایدرکن یخ تحخ انبار سود اکہ اش کلم ناطباس ےف یکورکہت روظتمو لویقکایئارش نا مکا انکس لیس ںیہروڈ گپ یک دلطاسر مول

 ایگاھڑب لیٹ کا اد لاوٹیامدہطخاکم ان ےک دوموا سیل کرولنش روک نا ناز ت

 رفیق کو اکہ اش کلم ناطلسر) قرایکرب وک ار ھادنچ ےن سا وف یئوہ تخفارفےس ساون تا ناک2 بج :یتر فک رایکه

 اید لاژ شب لیتو راک چ انچ دایک ادر ابنا کسر

 روا کت ماش ےس نیب ہکس اک تموکع یک ا اھت اشو کے اپ ےڑب شیہیق وج نیشالس:ہاش کم ناطلس ...:تنطلس دور یکہ اش کیک
 ںیہ روش وارا غی بج انم ےک لا ءای دب زجوکس ا ےن ںوہاشداب شود ۔اھتار لت کک ن ےس ماش ےاصقا

 هوم زا تپ کاخ کک اعام 5اد نہ لوق قد مکس کت ذاکر... تکرار
 فا لو ایپ کپ ان ےس ساوکب ض نا ۔یلر کل نئاسےس ںومالخ ےک کما ماظن ےن ںام یک اپ یر اہک کرایہ یی یک اا

 اھ ڑپ لو نر یطخ کمان ےک یار ےب عطا ہک ےس ا لایڑوکق رایکرپ ےس لیشرواایلرکض حق ء اھت ش یم نابفصا کج رپ ےنانہحلساےک

 ادر فرط یک ن ابتا ےس رادخب رک کر 2 -یھت دادا تخالاراددھتاسےک دوم سا نوا نا ں ون نا :رارف ال لا 009



 ۲ سا ےس است سشتٹب نافوط کو ات تار اکيمزراو قو نیا 7۸ لوا صج... شش... نور نہار اتج
 وت یر اھت رر 5 رولا اج نیب عل یورک صادذ یکے کلا رس تیک لاطم اکی زودرواوا وتی اےس کما ات ےن ا یئوہ

 یت ن قصار ایل تولا ۶اک ا ےن دیگر مت کدامند اگڑووے دردی زورروا

 روم رام تیم ییا ےن ی اظن را اھت ایک ھر پ ۓ رن” ےن مادخ ےک ہیماظروا قر ایکرب :کج کن واخ ناک روا قرار
 ناو نوتا ناک الرا ۳ش ےادواپاھدب مت فر یکک ران ےن را یو ڑب توق کت رایکرب ےس ےناج لیک شفرب ۔یرکل وقتتعاطا
 روہلہاقماکں وج وف ںوڈوو( بیرقےک درد ذی)۔ یلدا ونی ےک ےک ج ےہ راک روا یوم لوک ای ع الطا کت اعتقاد

 لا لاک 0 اج ایل تریصوص ان اکر ادناج ن کسر ار )و ریس سیم نیو ارما صففےس نوا ناممرت ی
 لری ناصر واکس قرار دل در 00001 اب ے کج ناریم نکن واف ناک ےس سا۔ےئگگ

 ناطاسح تورضاک ےب ےس ےک پاب پا ات یاو کم زاروخ کیلا ماظن نج ( نی ر لاک ولا) کیلا زکن..... :ترازو کک لا رجب
 یھبی کاش کیک ناطلس دحب ےک یاارواایگ عادل پاپ کس یارک ناف ۔اھتایگ آن اہفصا ںیم تمدخ یکہاش کک
 ؛ ںوتاھب ےنپا کلا ا ایک صاع کن ابنا ےن قر ایک بج ارامش نان کز گرد کس اف یکن لاطلس۔یئہ تافد

 5 دواسر وما م الترا لم ےس تب 27ی اب رایکرب ہے 1 و
 ان آپ ےک قر ایک ےس مال یک اظ رتودای زوج تہہ سری نروثرو : 2

 ۔اھت ںی ےنام ےک ہاش کلم ناطلس پا اکل ار کا یم ایج دے هرایظفااکریفس

 یافت فوت ےک N TE ۰ :لللا ن

 تاک ےن سا۔ یف نیک وکی کلا ا ایلر کہف ہپ ناہفصا ےن نوقاخ نامکت دعب کس نا لب ها مک ای اھ ایگ نر
 E "کس آں ین یئاو ےیل ا اھت یلرکر رکے لق ی او ےک 'یکت رذعمرکوہرضاح ںیم تمدغ یکن وتا

 لری بقا نرمال پت کن تات ناک بج رھپ ۔ایکاور ےیل ےک گنج ےس یقرایکم رگ: رالاس پس اک وف قبا ےک

 اھت ف اد ے تسایس یک لاروا یکراحمش تی ذکی کک کما ات قرایکرب کوچ ردااب درکواز آے ریقوکل نا ےن تراک و ایک یک ںی سیم تصدخ یک 1
 دیک داده الال ا

 ےن ری ات اپوکسی ما کس بم مان یت ی یوا ترق ےس کک ا اتوکخ وف ماظفر لگ. 7 کلات
 -الاڈ یرام شش ا رگڑ اب وک اروا ون یارو نک ا مرک یارک د شو قوم

 ٹیمایلےس لک کلا اظ یون راس کت نی ہن کت اداع اکر روا قالغا ن ات :رادرگو تر ترک ٠کلا جات

 ھ یت تارا لک لس اکس ٣اھت ایک درس دم کیا 1ںیم ٹا اےک ساروا ی انب تہ ت کی زار یش نا اوبا ت ےن یا ںی یوم

 تال اراد یو ےک ےل ےس امی ےس( ماش عد روا یئاھب اکو اش کلم ناطلس) شود عا... لگ نم فر کب اح یک نت
 وں وج وف | یا یگ غ الطا یکت وم یہ اش کلم ناطلس ےس ات یاب تیدب ۔اھتاہرادادننب
 ایہ بعض جا یوم اور یل ےک ےن رکل صا تعلعلسو تموککروا اب دس 9اے لوزرد

 اپ کس هاش لک ناطق کس رک رگ وک تاب ا ےن بلع ید رقتسقا لددلمیتش...:تععاطا یکر نم ا

 ںیم بز جر دنع جے فاضا کراس کیاروا:نادنم کیا( ۱۹ف چھ دل )نشیب گدی ددوج و * شاپ راج ۰0

 اوج لاک دات اوت سوک ی یک رای فندک ما ناسا کلا کیا اکی ار یپاو تر تراثو لون ۱

 ےیرآش لی ےک ناون ےک تافو روم[ UOT E (( یر



 ناذوطاک یا راج وار کیم روتر ویلا ۳ لوارصح شر... نورظنج راج

 ایکو نادر تیب عی با ںیم راس سادوا یک کل وقت تعاطا کت سوی شک ول خاتم سیو مد ہر طروا ےس اوہ

 اقا ردنب راکدوخرپ شاہ ددروشماکت اب یا وکں وکول ناروااچیھب ینا ساپ ےک نارتواپ ملا یلاو )ازوب روا( یک طا یلاد )لک ناس یخ ا)راسہ یا

 و نور لار ویا ےیل اک ان ےک اولا رات یم ںوقالع ےنچپا ےپاروا۔یکرکل وقت حع طا یھ ن ںوگول نا

 نیو اد ۔اھڑب فرط یکن یل ےک کد یھب سارواایگ پت ترکےن سیکھے اوکب سن: شج....یکرمگتسراف کش شی تب
 مس ہلودلا فرش نج ھوا ایک لو دوا درگ ور زاهدان شی رب روز ےک تقاطراکرخ ؟یئوہ یئاز ایک اقم ےن

 دید رافی پل ومک رقم تول یکن یسک برق نب
 کت منه رک راز و ینا ےسا ےن شش ایگ آی اپ ےک شے رک جی نو لات کن او یا

 ناک یی لات اطاق نکا کاش مو فرشن لپ کرم... : لود لا فرش نب یل
 ایل لوکل لم ےس فی - رب تم راد حس ریق یہ ارچخ انچ ۔اید ڈوبے دیقوکا 0 ماچ ہلددلا فرش نا
 ۱ ۔ںیہ الام رقمون کا ہیچ

 وه یخ کم ان ےرہم سم ںوقالعہضوبقتم ےنپا مت کد مان دا لپ شاپ مارا سج... :لوا یرایفرگی کر یک اربا

 ۔یلوہ تسلقوکب رعیل یم سج ۔ایدرکملھت ےن نشین انچ ۔اید باوج ںیم راکلا ےن میک اربا رک ٹرک مر فس نام اس اکے ناچ دادقب تخقاللارادروا

 سرو لو شیوا اسد لا کن اید دکل بسا ےن شت ایک رک ارت یب رق ن ار اورم مارا
 2 ر توک یک ں ورت ناول یل رم هما فتنه فر اروا یر یک نور رسودووالن

 اب اپ رضا روی ماپکخع بخار تضاد شتر سیال... ہوکر وا ش
 - 2 اج کلا آب اوج ے ای دھکا ف یاش ےک سک روا گاو یاس

 تر کس اتقاد نور رولت نا اب رذ آر ک2 اکا ڈنماکتوکحینپارپ سارواایاھڑب مظفر کرب اید ےن شعب ےک یا

 ۔ اکے ےک مات کھر یک شیب ےہ اےک رک م و

 یک ا ےس ںوکوا ت ”'اہک ےس( نارتواپ لا یلاو) ناازوب ےن رقسق لورم و 8 :نازوب روا رتنساا

 یس یاہو کیت لایخ یی روا قو زر ی ںوٹیب ےک واش کلک ناطلسرادعان ےئاق آے راہ ہکی نکے یا تع اطا( کشت ی

 اذبا۔ے اوہ ادیوز اک تدطلسد تمولک وا ںیہ ےیل لای لو اہ ےن یقرایکرب ناطلس لات لپ ؛ با ۔ےگ لیھکے و مایشا اکا دل

 ےہ اچ ورک ےس تاعا یک نادر س ںوٹودر یخ انچ یکتشفاوم ےس ےئار یک ناز اپ ےس قر ایک اطلس ہک ےس مال رپ ںوکو مج

 ارضا مار بمب دقت شراب رد ےیل ےک یٗ اس: ح زن واش کک اطلس ترم نر نت مارک راد نا لی.

 سا ای قم تا اسب ی دلت تصدف یک اطا ےس تنو یا مک رب اید ےک کر رت نار کاک کھری ن لولا رکج کس اردو ایلرکر نہ ظذ ا ےن ناطلس

 ہیص یو یف ا ےن واش کت ناس ایکو ناور فرط یک سم کرب ئاچ دا درک رم یش ابا ےن نان نامکرت اوہ لاتا اکن اطلس بج انچ ۔ایگ آی او دادقب ے

 میک ارب یھب ےک سا ےن نوقاخ غصب ےک تافد یکلودہلا فرش اوہ ارپ یک انب کیا ےس سینٹی ز یکہلودلا فرشیب اھت ایکت یانع یم گا لسؤاکن ناز

 ی گلو لا فرمهای اکسس ای خاک و فن فرح ےک تافو یکء اش کک ناطلس .اھتایلرک

 و میکنی بیر لوم مترا بجر رک زم لکم وا یوم تکرار وہ یار رم

 ہلوتےک میت ارباوکل سم ےن یک ےک سئاروا نوا یصدحب ےک اپ و اتروا تیا طخ۔ددرکہلاوجے رم لم قیکا داداہکیدااب درک اس ین وت امین لاب کا

 الرا یا لاک رک )رار د ںیم ب اکر ےک روا یے یتا ےک میت اھا شی ہتاو سا۔ای آں شیپ اواکش جی ٰزسار ےن ددا ےک اروا ورک

 (ممرتم) ےن اجوہ عاد بلطمروا اج ور یتاپ نومشڈپ درک ات یاس ژان نا ظرات ےن یش تراب کک. ۰0-ماي

2 

 روا یکی انچا اھ دسر
 باقی صا



 ناذوطاکل وہ رات اتروارکذ کیم زراوخو توک سلس ۵ لوارصح.... منزل ....نورظف نت تم

 ےک چر سی اکر کشی کق ایک ناطلس تیس ںوج و ینپارکوہ

 ےہ کاو یک شرور لا نا پیام ادب و کارا یاب تم رک گی لورا جات یاس سن

 ۔ئ مج تارے م اک اپ فاو منے ق نایک

 دگر یلدا اا ی دادقب سال فا نیت 727 :لدزحم یکن یم آر ہوم

 ی ے قرایک انا نم ام لپ لی لاب سکه برما-کت رحم یکے رک تفاوت لایت
 اک ات کور ما ےک ر کل وزنعمےس سوپ یکدادفب وکن یم آرہاوگے ن یقرایکرب ی عاتب کت یاش کا یورک یش ادب سوپ

 ۔ ید ے دوو راک رادار یاس ین آج وت

 تب اوج یوم خر الا کک تاک ا یکدم کر ماوکق راک ر ا و روا اهم شاور فر ط کو ارغب دکر ما لار ترا

 ایر OBE ادکلن یے ےس اےس راھ اج ستلوموزرم

 ے قاف نام اھت واک ناپ( ںوم اک قرایک چاق کک )رواد ںی لم 1 دود نبوی

 ںولرکآ نا ے ق اے واری کک راس لی سراتو رپ فک کراس یقردایکرب مت کاج ما اپ ےک یا

 ۔یئوہ کتب لٹ خر کرم اقتم ۔ایگوہہناور ےن کف نج ےس قرایکرب دوا یک سار آج اےک کشوں وفامکت ایگ شے واک بیا ل ایگ

 ےہ ساروا لوم تساوی اے ر ےگ لے رای راک کس لی ؟نارود کج 2 :تشگیکدؤاد نیب لیا

 ہدارااکےن رکی گجح اک. ٦۰ کمان کل ارد ماکو روا ہبطخاکم ان ےک ا ےن نون اف نایک ایل درک سی نا
 تہ یتا ےن نوا ناک ت یھب سما بج ۔یگد ید یک تدابیر کشا کت اف یک اھت یھب کش لاس بسروا مشیر زووج ےن ززاریہار گا درک
 باس ساک رج

 یرایکرم ےساروا یک وج تبامت و یخ سیل( هاو کو رای نا هی زن کلم ادھب ےک سا. لاو نیلی

 دا نسل زار اورم ایک ابقتسااکس اےس مار تاو تزمعےن یترایکرب ۔ای آل اپ ےک مایکل اچ ایرکرایترپ ےل مک تے
 رک نر کلا اتا وتم خاک تاد توکی الا تموم ویو وب روا رفقا

 -ایدرفاعم نوخاکس ا ےن ںرایک تاچ

 ےن( نانا ناک )ہیلالج نان یت اڈے اے اھت نار اک راف کب تورات ن یو اش نار... :تانو یک بت درا نیو اش نار

 ےس اغا روا ادا تا ےک ںیہ رل یب ےک یلارماکن کریو تسلیت هارد ايم فک سافگزا ریا
 ت اه او نریم ید رگ ار یا ےن ہاش نار ڈر وا ےگ لج کاپ ےک داش ناف کوہ لودب ےس لا یداپس ےک اےس ا آم

 ۔ایگر دعب ےک زہد ے ریو یکس نج اھتاگل یت کیا وا اش نار ان اردد ےک کب اس ناو زا ریما گانا ےن ہاش نار توا ئوہ تلک

 ایا دادقإ تن ال اراد دعب ےک تست یک اچ ےک ساوکق رایکرب ناطلس ےن شارما بیڈ نت فیلخ یت یے ران :تافو یک یزتفم
 لات ترستم ریه نادری فدا تسلط ومام ایاوجڑپ سی وادب اہ طخ کمان ےک سا؛یکد تفالخ
 _ و تافد گام اما ی یرتقم یر يلام مرتب دب ددنپ لاس یادعب ےک لایک بی

 هست نوت را تورا ان رب تقالخ ترا مظفتماباکش ار حب ےک تافو کار ھاب یرتقتہذیلخ :تفالخ یت 2
 روان نط یکے یا بو ےک ےد ےس فيلق متم ےا تا ار اوجوج روا یر تعلغوار ایر اطلس هنر یک ل تج



 ناذوطاکں وہ راج اتروارکذاکییمزراوخو ق وت اا ۵ا لوارصح....مششلج....نورلخ نان راج

 ین تہ کت خالخ یکم ہفیاے ناطاس

 اب ےہ فورصم ںی ےنرک گا ہم کج بابساروا یھب ار فایکں وج فروا ایج نشد ر حب ےک تسکقں یم نایاب رذ 1شت. : لقب بلطاکش
 شب رم 1 یاقم رو رنو را رفت لول گرافی بلعےس قشذ ںیم رہ ےل ۔یئوہ یک جوق یڑب سیم لون
 یو ی نا رف ں ونور صاف لوس بلع عقد ےیل ےک فسا بر اما قرار نام

 واچ لپ بلع ےن نازوبرؤااقدبرکریما۔الاڈرکل ےن شی ایکوہ مرار گے تاید ے د توک ں وول نا ےن شہ. .ل وز ست
 نازوب ےن شت یکم راق رکی کاو رواتب ریما ایکو مرے روز روی راک ۲- ارم ر ص رکج ںپب لعزواایکب ق ان ےن ایل
 (ے مرچ ےک ناز روان )یک اور فر طلا ارہادوانامرل اڈںایڑوگ

 اد دخت اپ ابا روا نارق ینا اج رس اک ازوب ےن شیٹ ان ایک اکا ےس تعا ےس ںوردنشاپ ےک اپ رلاروا نر : 6ن ازوب
 ھ20 ار ر ف شق ںوقالع ناروا یک کل وقت ع اطاروا ئی ھت کر درس اک اذوب ےا وے ر ےک اپ لاردا نار
 ۔ایدلاڈ لی لج

 باب کام کرک کپ ادا روا الخ رر ای دورمزجج شرح ےک یٹایماککس ا .. لپ راک اتر ما
 اما اقای آل ےس قرایکه ناله ناسارغلوملار اھ وج وم کلا مان نباہلو دل رتی ناتا ںیم نادم تنو لا-الچ

 ےن رض یل ور ابا شواوباپس دل اب لا-اراب نوخبشپ مولا جت ےن ار یما۔ ایگوہانم اس ایفا الا کدو
 ۔ یوم کے ا کد مرا ۳

 طف نالی اک ماو کک اد ےئار دا یک اف ذی نا مارک کل رقص فست. :ترازوگرورلار
 دات ہک راز نادال و دلار تے شین انچ ۔ ےک انب ےہ زواٹپاے پا ہدایز فر یکن ادنا ورا 2

 رواایورکخ وکے نی اب فرط کن ایہہ ذآ شاپ اک کر کنی ۔اھت لب نیلعشتقو سا قرایکرب ....:شرراییکر روا شت
 رپ لای ساب بوق ریما ے عوف کش باوہ لب اقماکںوجوف ں ود تو سن ایم ل موا ےک کر وہ ےس لکو ےک لاپ واج دے اید

 ریما فرم ےگ وم پیا ےرسود ےک ری ایا اراک ریه ےن بقول ماس یوم تسول نر ایک اچ را نخ
 هاش کک ناطلس نہ دوم ن وتان ناک ناف نایفصارک اچ ناج ےس لک ا ۱
 ۱ داتا وہ لاقتااک ا تقو سا نال یجتتت مولی کں ام یک

 لمس یدک دی ایکن وال ذی فدک غور :یراقرگیکق رایکرب
 لایک لو قرار ا ایگوہراپ دو نا ایکو وارا <

 ناہشا اکرم ےس ےنرم ےک سا ای لاپ تافو ےک کت ول ل اس کیا ل مه 9۸ ےلاوش ۴۹ ےن واش ککمضاطس نبدومج :تاوید و
 هک مپ ترطاسو ترور لار یاران

 ناله قرار ناطاسس لیلا اب سن تمض کری نطاس فس کم مان کیم ترازو کک نم اد رع

 اھت اک وہ لاتا سی نیھس مم ام لپ ےس سااکک ملازم )۔ایکزار فرم ےس ترازود دب يےس اک کک نما ما

 ایک ےس جر ایا اح اک اد اکا فرخ کرک ناطلس ےک کا یخ ےس لویماع ےک تنطلسروا قو ار ما ےن کیسلادی و

 ا ےک اک ڈاک مو یکی اروا یکی ب تکو ناش کر



 نافوطاکں وی راج اتروارکاکییم زراوخو یت وج ن یاس ۵۲ لوا صح. مشر لج نو 2 ورا

 شوخ یکے نر۸ یسک ں وکر وک لپ رفا اکر آرا نہ تس رعب ےک تسک یک رای ب نس شب :تسات دی زم نت: مقردص

 پی دادنا یدارفب لار اوړی زن قرص یبہ صر عں ابد گور ےس ےنوہ لشاد شیدادفب ےندادفب اد اھت ایک اوردادغب تفا اراد
 _ایدرکم اتر وا ایکو لار شیدادنب تال اراد نا نم فسیپ رواایگالچ ہلکا مک ناگ قرص وی ںیم بب ام

 _ یری رتب لف لار لا ایاھڑب مدق فر ینا ای کس رک اح یلایماکک باس یقرایکرپب ےن سیکس.  ضقاک شب نا
 اینا روم شک ات لادم ایدی د ناما تا ےک شاپ لت سود یکن اےک کی و لس آکا م کاپ سا

 ۳ 1 ساراھ ایا ےک ناھن ا ۹ اک روا

 ج 0 PEN ر رشا تے تک اود ایک ورق
 ۔الاڈرام وک م لہ ےک تنسق ؟ت ود اے تسود یسک رقنسق 1ںیم وک ڑی ید شاف تسلقے اروا اک نج ےس شفا ا

 ا ا۔ا رہن فار وا مقام و جاب یوم یو ہدایز توک ادیماکق رایکرب ناطلسےس روا تساگک ھ نج قبر کناف
 _ایگایدرکواز هایت لابی کس شیخ ترم کیا اوج کیم ظن نم کھلا جت یو رٹ ید تاو

 لاڈ ںیم لیج یکب لعدعب ےک 7-2-27 رق کاتو قوب کد یعسوإاہلودلا ماوق ےن شفت که ہپ وا پآس» :شتننب ناوضر

 بنا لکاکب لح. شنا ناوضر رک ابا اتم ن نت بله ترک تو سس انچا

 ےک شارو وب رک یما ےن ناوسضر ناچار را اپ ےک ناوضر ےن ری نام... ریش شاتنوتروا اتو رک
 یک وک یکل وم تو یاد یو رکا عوف لد یی ےس فرط کتنو راک ہت تا

 امی ا( ت ایک تپ توک یک دعب ےک ےک له ضت» لجن لر )یر یھت اپ ےک یل ق نب مکس لودملا فرش نب یوڈ
 ۔ھتوزاب ین اہدوا یم ان را یو رگ يا روا بو تم ف ڈور

 گی پا اراک او وک قوب کر ما ےس یا یک خاک ا ےس ہجیدذ وکی اھت ہدارااکہ رپ لم اک. یک یی

 فرط یک نیم ے کرارا ٣ے اات رک اچ لوم شک ےس صاف کس لزضو» ےس نیا اب ادا ی لک برکر اچ 4
 ۔ایکوم تے تقاطراکرخ 1 که را گن سراب

 ےک رک سار عا ےس سا ےن اقوب رک کسب حق وم لار اھڑب منق با وقوع کس يلایماکل لا 2
 الا اف نزار آل اوت تیبا گرا لکو مروا ای دلا ڈ ںیم ای رد ےک رک کوکر تروا

 نادرپ کتنی کی ےک رکا کش چی یماء یکت ساوخرد یکدادما ےس یر مع اورجب یلاو )لی سا :تساک کشر چر ما

 207 سلب اہ نابن لی [رنچ ک قفل اھکت اکے ایپ ےہ ار ایک کیم رکو اکی لک یک کای ترکی اک ر ہد کی اترا...
 نذار اوہ لاد ںیم ناہفصا ےس رر لیک ج رھی اھت بدا رہ ےک ناہفصا کک ں وذ رٹچ کوک اپ وہ ر اتری نے رک قیاس اترکس ون

 سل تراکت | ھے اشیا ےہ اپ ا ایج یک شک رکی ئے

 7 یر شپ 9 ناو ےک ورکر دپ تملک کشو تاک اک ی ا م دور
 4 نریم له رد یک اھت لا ان داھٹہرپ تصولک تی ذی ک2 اہ
 9 ارم اکیا وی تکرار ذ شن ےک ا نارد یا رایی کک اچ“ ام التب مک

 ہں باتل ا تندرو شرک متد ےک نر ایک

 اردا



 ناذوضاکں وی راج اتروارکذ اک مزراوخو ہت وج ن یشااس or لواصح ....مششیلج ....نورلخ نار ات

 تعاطا لقب دعب لک تسلکذ_ شات مار اکرش 7ںیم سن ۔یئوہب یئا ٹل ایکل ابقتسا ے ںوراوکیزکے ہہ ےک 1ےن اول ایما ۔ایگوہ
SSاکو ماقا ایما یے  

 ll مار ا مع

 شا وب رکن رک لو ناتو لاو تے ںیورادلاب ےک شاید رک راز اہاکرا ٹوک یم لن فا را ےن سش وتلا -7 شش و

 تہی وہم ی زر هل 4

 "تم" ہت و و تک تک او

 ایلام ماکو لات اوت سوت کارو کار

 ترف آفس ےس ہاش کلم ناطلس بجر جب ۔ اھت مت  یرادخب یاب هک هاش لک ناطلس لاب ے۵ ورا نالسا.....:وگرا نالسرا

 جن اس ارغروااھگالچ ناما رتا ںومالف دتا ےس اورا ن المرا تو ات یل تیب یک طاس تموت کد وک ےک یارواایکر اتا

 ےک هاش لک ناطلس شورماوا فرش ورم زر باما لا ایک پاش ےس ساایکوہ یشدو رگ کلا تک
 کشا کی فاک E نوبت.( لو ایہ اتاپ درک سل یاد ) و نیوف)در فرما مالغ کیا ےہ یم لوصالخ
 ۔ایدےدرضتر یھ ہرن 2ت

NEEےن نا تہ ا ا سا کم  
 ارتب ناما قے راما این

 نامان کل تساوخرد سم تمرض یک کاری م تشطعاسلا زو ےک ساروا یقراپکرب ناطلس :ونرا نالسراروا ارایه ب ناطاس

 یش اپ ےاروادو می اھب ےنپا یقرایکرب نوچ ۔ ےت وواو واد ےس رکا پیج ےک یاش نار کک او اک ا ےب روا ےئاہج یکاطع تمول یک

 تکاب ےک اےک کل وزن ےس ترا اوم ہہوا لللا دی وم تریلر بحر ھم ۔ایددن باوج تپ ےن سا ات فورص ںیم وڑٹکھچ ےک

 در لس کتان طخ ےس یترایکرب ناطلس ےن وا نار قتانبراددم ذاکت نطلسر وما: السر اپ کک لاد یوا یکا طع ترازو نادل

 نالسرارگ سد یا خاوفاوک( سیب رو)0 لو سا سلام یر ذگراوکات تاپ یک راک هاچ... :تسلگ گن السرا

 لاو بست تار سوری رکا ٹا تسگو را ناسراون انچ ایکہجاور ئل ےک ےن الا سیم شوہوکوٹرا

 ر نارو ےک ر تاروادل ایاھ ڑب مرق بناج یکدم ےک کب ترع شیپ ےف ےن وا ناڈسرادحب ےک سا... :لایاووشن ر ین نالا

 هک مات کر کیر ناو ورا السا اش تارہ یم طا یک اوکو سوب دان نادم اکن وخو تشکر ش کی در

 عاق ورم 0 ۰َ ۶ اوم ناور

 E ۷.۰ 0ير نوا ایکس وا زی ۱۹ف دلج) نشیا ری دوجوم ساپ ےرامج ..

 ۰ (مر) اے۹ هل لک رم ) 0((



 نافوطاکں ون رات اتدوارگ ام زراوخد ق وک ن یاس ar لوارصح م رل ندرت

 ےس ترثک یکم ٹوب یھب تر نت ورک لول تس تادقاد ناسا لثه کس یاس یے شناس وا نالسرا
 لی کد تا ےن ترا نار ایگ یک یک ںیم تمر کو فرا نالا اع یس اکو راک لپ پمپ ساق متکی فلات
 ۔ الا ڈ رک رفتار کلاس کنار داد

 یی وج ےل ےک ےن رکی ذوکل نا ےن قرایکرب۔اھتادض کاب بیت روا قام وک باک ران ا....:لای ارد تسد لوگرا نالسرا
 راس ان مش یس ںوربش ےک ناسارشزوا۔یک ھدنایر کپ لنےک ءاسقردارما ےک ناسخ ےن سا ےس سا۔یتی وہاب بد ہا ہو
 ۔ایدرگزود نیب زےک آمنہ واں وعلق رو شنوا نوابن سس نا اشور مہ رادرنہای درک

 ےک یا بج یہ ی اروا ایک وسو داب رانی ویک ن ےس کک م اظن نک کیم دام تنطلسلار زون. لو 2 روا کد مت
 ےک سوک ی وادپتسا ناسا خرچ ۔ لدل اک ااوہاریپ لایخ اک تقلاےورطخ یھیارذوکس ا ےس سٹریٹ ید ناوت یوم ر نیکو لو
 ےس یقاقنا۔اھتات داز تخت تقی گپ تاب یار ذارذ۔اھت ترکہ نر گرد یکے لومالخ سانت تا صف حبس دو مر تینا
 هتسرف لس لا ارپ لاوتاو کم الغ ےس یا اراب روا اہک سکو یکے سا ایم شاراپ تاب یوم کے مم اول پا ںیم اہ تزور کیا

 ۔ےاک ھ ج٤9 جام ہقادی ۔ایگر میم ےس یک اید کوک یم ٹیپ ارگ

 ایاب ریما انپاوکے س ےس وھہ کیا ےک لا ےن ںوییخاس ےک سادحب ےک لک ورا نالسرا....:: ع اک ریپ ناسارقرواروپ ای
 یھی تارفط نست گن زو اروا ات کب ا ۔ یھی شاور ےل ےک ےن کک شپ ےن ورا نالا فرط کن اسارخ وف کیا ےن نایک ناطلس

 قریب ناکام ید مقدور تک کے ک را نالرا یکن اخماد یئوہ یترکم ایقد وکن وفیر تقو سج ےھت سیم وف سا
 ۱ ۔ایگ آر ا اش اک

 اب ناسا ے داسر وادول شین ےک لاق کج رخ! س ےک و الا کدام داب اچ اھا مدت فرط کر باشین ےن تراک ایا

 یرکی کت مول حب ےک ےک نالسرا ےس ںوہناوک یتا ےک ےک ڈا ی ےک ترا نئالسرا۔ ايم رب ے سا ا
 ےن نوای اچ ۔ ی تساوترد یکن شا سیٹ تمدخ کت راک ناطلسروا۔ےگ گام ٰینرظ یگںدڑاھپ نم ات کت ايام

 هضم لیتر رد تیم هزار لو اسکان چ انچ رک تسورد

 نت ںیم رود ےک ایش کلم ماظلسرواایار تے مار تاو تزلوکے  ٹب ےک وا ناطلسرا ےن یقرایکرب :یی کس ےک را نالسرا
 لا اھ آھ تاس ےک اوج کشا اسود کاھت اپن ےن رنگی نام ذودایز نال  یکت یانع تا تصوکعیکب س نا ےھت اد ضعیف < را ناسا
 شو آپ اوک ا ےن ںاد یک ای کرب ناطلسرچخ انچ اید لیزر الا اپ ےک نااھت شبہ ےس ںوریما نشر کوہ دام ےس
 ۔ےیندرکر قم مادخ غل ےک تشادہ روا تی ت یک ادواابلےنل لیٹ تقخش

 یتیم قمر یکرکل وت ٹععاطا ےن ھمنرت لئا۔ایکۃ وک رطط یکن ت ےن یقرایکرب ناطلسدعب ےک سا .تمولع یک جٹ ںیم ناار
 یئاھب ےنپاردااپ آٹولےک زم ات سین یہ تم اس۔ یک تاماپ ےک یئدا بنام فو تععاطا ےن ءارمعا ےک راوجو برق اه ریطخ امان ےک سا
 ا آڑ ویچ ناسا تو نس

 ےن ناریلس نیدومگس تکی ناز یادت ناز یخ شی ناسارخب قراپکرب ناطلس تقو سج .. :ماجناروا تواضب یکن ۳
 لر اسب فر راک بر اک واخب ف الغ ےک تموت مینر بقا نار یمار ما روا اھتردنم تہ راک راک ب ناطلسوج



 نانو اک ون رام اتروارگذ کیم زراوخو یق وج ن یاس ۵۵ _ لوا رح ... شش اچ .....نورلخ نہا رات . ٠

 بل کمک ین او ںیم نآوہ نجس ناسارخت کلم دوادیا ےس طرش ا ےن یخ یو ۔ یک ساوخرد کرادیا ےس نیو
 تلی رکےن اک حروف تتسد کیا ین انچ ۔یئگل خر اطا یک ورک اید چپ شرم دست سا تکوشو نامش دو سا
 دی داورم لا ا یک ی ںیم ںوھگ کسا ےن ایکو قوری رک عادی

 ےئل ےک ےل ےس ناطاسرکےن رکنشانپا یک مزراوخ بات یک ارحب ےک یی او ناساف یک ر ایگ ب ناتا طر مزاروال 1 ی
 ےس ےن سیا ات ایکو ر شیو مم ےک کشا اکی کر اچ ےس قرایکب ناطلس( نووق)دروقریماای کوہ فورصخ یم یخایعروا بحاووبارک ورم نک او تاور

 ناطق مارو نرم اس کس ورود پ یخ انچ ۔ایکو رومال مزار نود را رپ اس طي هدر
 ناطلس کے کرم اظ ی ردا فر طل مزاوفر ست وای فاص ندیم اگر -الاراب تارا ايم تو تار ین اس
 -ایلرگقپمزرافچ کا اطع ت مولی کم زراوخوکں وفود نا فنری

 نی یورک واخ یم اف ذاکر نردد کا ۔ یک ع الطا کت اعتاد نادار ایک ناطاس....: تاب ید زارا
 ہناور ےل ےک وکرم یک شارپ زیمار دا ندوقر مارک رو سگ طناب کودک تر دارا اک ارع ےن یترایکرب ناطلح
 ۱ -ایگو+ نادر بناج یک ارعس ٹپ شی وخرواایک

 مایقرک کب جرقتےک تارہ سیراظننا ےک ےن وہ ےک یارک عرواالچ فرط کت ارب ےس ارباب ۔یراتر یش اطتراب
 مد ےک رک وکوکن وک داھ۔ایکگ اھب ئل یا وا یکی واو یکی رایت کرک نر کرم آیا فسا مارو اقای
 ناریم رک نوش مو ی شاد ہلباقماکر ارب ۔ایدرکہ لپ ب یٹیوئاد ےن شاطقراب ریما ہک تااپ ےن آ ںی نوت ریا یکی
 ۱ ايام ناو کس اراک موکت برای ؟لش

 شر رو ارروا باپساو لا ےک نر یم لب ین نفرات یر نروار لا هی. :یرافرگی کن ووقریما

 ۔اید لاڈ یم لیٹے کار گےن ران یلاد ںاہج ایی رھن ایہ رکاچپ ناج ےس لکضمیئوب ندوقر یم ا۔ ا

 تل ید نسل نت سم تمدخ یکرخ ککے یت ےسیرپ.اید رک دعا ےک یک: یک اک شاطقرا دوا تافو یکن دوقریما
 برق و ۷ برم یو ایت سرد ماظا و روا یٹوردنا۔اگل نند ماجنا تام دخ ےس یرادربئامرف تعاطا یکن دوقریماءایملےس

 ٠۔ایدرکل وک نا ےن و مواد ےک کت ایما ہدیقم ںاہی ےک یئشجڈاد؛ شاطت اب ریما ایر عدحب ےک ںوڈدےڑوھتانہا۔امت ایگآ

 زات آ کت سولی کہ اش مزراوخون
 ین اھتادی رخ شک یاےک نت لا لا. قم شرزاک( بابکی) ما کیا ےس سمہہق وم ارعا نی . نیل
 پا ۔اھت نامنازنغ ادیب روارایشواوہاڈب ںی ہا انو وتن ںاہی ےک ریما یا ےن نا لومروهش ما فنی ےہ تہ اتم

 ترور ۔اھتاترکم اکی بام ےک یم کت

 تیم تو مہینے یلوخ تیاہف ےن نیا ۔اھتاھکرخ مان اک ا۔اوہادی اکر ھگےک نا لس یار... نا نر
 یاسر ویا بم این ی نامسنار قا کیار حت یہ تیافخر یئالد میلی ا یھبیکت ساس, ۓاھکم یھب گن نون. یر
 سکو زراوخیکی کک نر گر وکی نگ ؤادریم ادب هست قامت کس یاهو لود رو نادر فر

 نیر ےن یادعب ےک رو انا ۔ ںیہ ےک اک وا پایا يدرکل کس هریو نووآرماوکم زراوخ بان یاب یاب وک



 ناذوطاکں یم راج اتروارکذاکیمزراوخو ہت وج ن یشااس ۵۲ لوارصح....مشش اج .....نورلخ نار

 اوہ موم ب ساتم عل ےک مزر دون ل ورک ایت ایکب تن

 تہاغک تیاہنج ایک اطع بقلاک هاش مزراوخروا یک اطع وکرم تموکع یک مزراوخ یر اد ریما ہٹا ۔ترمولع یک ر رپ مزراوخ
 ےہہک ی اوگرا ای چاوی رر قلا یھب نرم کک ایت کال ویستا له مرا

 0 6 اردن امکر لا

 ہاشداپ کیا اکن ا۔ایک لول ساقی ڈو مزراوخ ےل ےک ںوھچپ ےس ترور یک لا کلوب مرا
 ۱ مور( وم کب سود, یئکل وکن یکحن بحر خنیک اریخانچ ۔یگل ےس ںوکرت یھچمزراوخرنروگ لاس یا نیم نیکی خط وا ۔ اه

 اونو رگ لس و6 واتس لپ وار اش لو نر لک کتس وند دما روس کس سام زار

 چه ےل ال ےک ناجوکں کرت ای آپ ےب اتم ےک ں وک کات کر لک نیا نت ۰ ۔:رارفروا تست لوک
 قو یر یم ںوھکع یر من کلم ےس ناو ا ۔ایدرک وکبناج یکن اج ھج یھب ےن نیل خم ےک گاھہ فرط یکم الخ یا لا
 یہ دبی
 سا اھت نل واع روارب دی خبازع کیت تین تب نام اکو اپ تافو ےن مزراونرگب جرم :هاش م زرار زم

 کک ایا نیب ےس ںوکرنوکل خلقت مش ےن سا ۔ھت اتکر تیفقاو کر حس کت نون. یھی کن امکس نوت نازک پاپ سا لس
 لا نب تاب روا تموکتےس ہنام زیا ا ان یار سنا اک عوفوکی سا سیم رویا مار یاس پالتو رسا کردی زدم داکار
 تنطاسروا تموکع یکن اروا یک وب ںیم یر یر ص یے ںیہ رات ات نار کک ارت کت سوک یک نا ںیم ینگ آ یم نانا ےک نی
 -اگے اج ایکن ایب سش سس ےک تالاع ےک نا ےک امیج اھتایکل ٥صا ض قرب کلک ےن ںوپ راج اتہےس ین ام درک تا اک

 شیعه لوس وای رک پک الات نوت سازی... ۱
 ہں ےس روک طط نوا یکت کرتے دارا لر تی رد ماش لک 8 وب ایل لاک تر 59 ولا راسو لتس

 وات زاما ےہ یاو اشر ا اچ ۔ یگ تس زاجا یکے رکے لک لا تس یار اهنگ نت شاپ ایکو وارا اکے وچ ٹاور سار
 انی ری دے ےک رک ری نمکی داش نی رد

 یلاو) سش ر ناریل سب نال سرا ےک کرو وکی طنطت جیو لرکر وطنی رش لا ےن ںوڑ سو رکی ئاسیع :تلقی کن السرا ۱
 بت نادیم خون السراروا یئوہ یک ڑل یم نیترات که اقمرکن منیر یکن ا ناسا ۔ےھھ ڑب فر یکں وقااع ےک( مدددالب دو

 ۔ےہ اتوہ درشت هو يمالسا لک کشور وز رو رخ اک ں ویک ہی اترا کک نج یل یت :دیسو رک... ٭
 اس نامعب ےک سا ےگ وہ سیاق چی ر ذ ےک تقاط کرب ساروایاھڑب مدق فرط یکے اقف ج س متی قت یر لو ع ناکےک ںونالس ےس اب

 وا لوچ یک ےھت فورصم ںی ںویگہناخ یک آن ارگ نادار وا ےک وہم بت لوکس تارا ترا نواز تا
 زور آق مرا جن قوا کتک وسیله سو تر شير کی تور کت دوا یئدردھہیئالسا
 یئد غلط اوکی ھا رفر ارد ےےک که وف ئدب ےن ہاشدابیئاسیع لب ہورب لا کش لر تی وا کرک اع ماش کک شتع و. لو ایل اردک
 وک ت طاس نیکرا ےنپا ےن باہ اک ں و اج نئ ہاس مہ اراھک رک بج رقنکس اروا ںوہاپ رکی اڑ رب ہقیرفارگکےل عوف ب کیا یک( ھی مرکب ہیلقص ےن سن)
 ہر فا ےن کارکن لاف ےس لش و ماھکےےن راجر ۔یکف یب خت یکے دادا ےک یی دورب ےن بس نام انچ ۔ایکوروشم ںیم فناوم سا ےس ناےک رک شی سجی
 ور اسکی لازم نت یاد ونک ور دج یکی اوم وای آی اوم اک کا روا ےاھ وہ یی سل اجر
 کود سام ماچ کد کے اد سا ےن یک کنی رضاع یئ انچ۔ ےس اجاب دہ روش کے رکداہج فالف ےک ںاون اہل وا سا
 ( ع یر تم )اوما کر ٹا ےل ےک ںیدقم لا تیب

 هزراوخ

 طس یم ںوااھ ےک سینا ےن ںوہ منا
۳ 

 ف م
 نایت سان لو



 ناف اک ول راتاتروارگاکیمزراوند قو ن یشااس ۵ے نوا صح....مش شا ....نورلخ بارات

 ۔ے ےک راک گہ رھ لرو کرک ےک ا اردا یا ڈو مدت فر یک وقام وت ےک سرا نوبل نیا لایت قسم ےس

 وی اھم کیا ے ںیم لوطخ اہک وان رش ےن ںیم می یک ہناعفادب ےس یاد متی ےنا ہی اطنا یٹاول ناسا... قر کا اطنا

 روس اچ شدید سا برق هاش نو است اس ےروخمودش یل ہنانچ لب رد است تب

 تون ساتن اس یاب سادات گر ما شر رب اد شریف اچ اید لوک
 راج دو عت ؟ے یئاسیع ینا کیا ايم لوس ہر وخ ولے وہاب اوو وم بج ری ایک کوو ںی ناپ

 ۔ںیہ ےک 3ا ت ات ادیب لا ےک الاس یئاسیع یک اطارواایپ

 روا الچ فرط یکم اش اقوب رکہلوددلا ماوق۔ےڑہڑود فرطرہ ےیل ےک نیل یاد یک طا تیر وک ونال کی قاو سا... :دایتا اکں وما لسم

 نارتو( رھن اول تن لر« او وا انچ کب جا نیک ل رغ تم ناتو یکم رگ ای دیک ارم
 بوم لار السا اقا رکو رص یب ےک: وب فرط کیک الاردا ےس تر ےن سوار یارک ای ری

 ایپ تردد کفرطیکس ا شی ںولز ےک لار رو انہ وکں ور یا ےرسددروا اگل ےن رام یئیاقوب رکریما

 ۔ےگ ےہ ایر دیک ےس فیل کے رص ایمیل سا اھت الم ںیہ وم اکے رک شے قور سروں ویت ایگ 27 لی ای

 ہن۔ایگ تاک ات یه لو اسیع ین انچ ۔ایدرکراکنا سس ذی دنا نورمن کتساوقرد کسر ا اچ

 روا( ا یلاو) طق ر ل لوو ےس هر مش ام سورس نوک ے اہ ن نتن ےس

 ss )ر

 e تک تک ایم مج آراپراپودود ےروطیقر طے ےزاورد

 تکاب او ایچ ترددکےس ار یر سن نام یابی تا شرم می ب ایدڑاگ

 ےن لوریو رک ایت ایگ مال یم ہک عم لا ورکی یا اک ب ر اوم رار ف ےس کج ناریم نارا نب قنامقمر ما ںیم خ آے بسے

 ایل هجرت سیم پک ںونارلم
 ناماس یلوکاک ودمر ےس ےک وہ نادم راب ےس وہ ےک شپ ےک اطاوکں ور ڈیسوزکی ئامیع۔ ےہ تاج یک ت الخ کس ے اھکےس لیبر ذکی قاو افرا نم.

 ںوچپ ےک تخرد یتاپسرداواب فن اہ درک اس ایر باپ ےن ا ر ر مک هرگاه ساپ ےک اں

 ست بر سن ںی بد پاوج قو رگ ما لا شم هر سد لپ آکا اپ اپ ےک ا را ےنرھ یہ ےس

 .تس لول ناقد اقتغا دای زکں وی اہیع ناپ ی ےس راپ کیا یل کل نیر ےس ےب کس لپ ےک ںورڈیسورکے س باوج سا ےگ سیل حس رز رو

 بیلصیاپ ےس سا ےن ید اپ ۔' گہ یش تال رد یا کر اھ NED هرکس نو لال بیک نر نا یار اپ

 ثروت فک وارد هوره زور ند نیت یکے هک اہک نایکددای گہ یترپ ےنرکل اوت بلس یس رک ای اھتاہدرکن ہت ساوک

 ایکبا' اک ناروا روڈ ےک کل اطم بیلصایکے گرد اپ ریو لپ صاف دریک چ تو ورانہ بایاک ورک ول شا

 ۳ ےک اوا بای اک داجهاقاکت جام اپ تس یگان بس بسب ج رم ید کل دام شان ںایشیوخ ؟ےہ

 ےل ںی اپ “اج تک تیتر ید تم تکنو است نایک نوع ےہ اوپر گکریما ےن لوئ ادل هک هل رس کا اسار یس رک ایت تنو

 راد پدیا لو را کتک ذات نون لر ےگ یمدرکا پر کر یشن ہود ےن 1لن ید باوج ےناقوبرکریمارگمصںیمتاج

 ۳ ی ا ی ار ؟فصف_ لو 1تیر مرگ راسبجرپ اکو رے یکاوآ ارا دوخ ےس اتوب رک

 اپ اب یر ا ےس سایت س لیگ



 نافوطاکں وہ رات وار کیم زر اونو قو تام ۵۸ لوا صح. مل .نورظشا رج

 رت فرط یک ارتط رحم ےن ںویئاسیعدحب < نایک... :مازتبا ی ضت یلاسیب رپ لو اس ماش
 حس لورم تیابف هزغ اا دے ر ےک ہر اک ییہ اچ کو راغلی پدر حب ےک یا ایک اپ وکن ارتطور عم لبا ےس یک افسروا یر ےس تمان
 لب تسمه لول رنج لر کر رک مس رگ ماه یخ کنارش لاو) رس ن اچ تک یام
 ےس انہو راک اورد رک ایت ولع اہے ماقس_.داز یاس گم لب مالکیت ام لات فرار
 یت ایک اشا کے کمر ماش کک ں وی اہیع ےن نرو لعب افغ 0 رک  اتاجایکن ای ... :ےھج یو لعن او ے البم اشوک ں ومت ایت
 تای یوم یپهرطذ توتو گو یک ونار ویو اناا بب ےک ےہ رو لمس تار لاتین هزتس بیتی یاروا
 اھت اکر سی ہرع اھم ے ا کتے رر وا اھت ای ترس ریما کیا یم ان سیا ےس سیم ںور بما ےک نارو اھت یلاپد کک نوا اش کلم ےن لو
 ام نیامد اش کیر رپ اش کلم وکں ون اسیع ےک شیر کہ یر صمت وک اطا کے لو ت اب سا ےن ری ولو الخ
 ۳ 5 (ملاقم اج ڈباو)۔ںیتٗٹواکرروا ںیہ ریکئاح

 ت کرت روک یک اوگرا یی ناز یا ےن لا اھاوہ نادر باج یکن اسارن قرایکربناطلس بج... ر قلی نار ما
 رگ وا سی اف ےس دادماردا یانپ شپ یک ( نام کی او) کب ت وراق نمد اش نایب اردا ےس کسب شب لس رانا کلا
 ناطلس ای ٣ یٰلاو نابقصا مارو لو تسلیت جایی اش تک لراف نسیم بج را ےھت
 رنس تاج ا یکن ارع ید مکے رت ناف هذس قریب ناطاسرگ اچ تزاجا یک نوہ اح ناسارخروا۔ایک عکس لوک ایر
 ایک کر رمت رضا کن اخراج فارس یاد نارسایی

 وات آپ تا یک رایکرب العام ےس اروا ل ےس ناری اہک ع ےس دارخ! تفل اراد کک اظن نک: کک لاری م :تواغب یز ناریما :
 ور شناس کت طوخ ےس داش کلک دسر روایات مانتو صف کس ن اطلس کد یک کت وری ردا تو یاش ای

 ہدایزورطش+ فوخ اک نار یمارھچ یر نی تہ تہ چاله نارا ناطے ے روش اق شر چک ود نا داش کک

 کلر نے قریب ناطلس رش روا ۔اگل ےن رک شلاطم کن اطاس اطکم لم وااوہہناورےر ےس ناہفصا یکم ار ف ںیم وف ےن سا ۔ایگوہ
 دریا کی روا ی او کالا

 ےک تار سهره مزراونروا هک بکس ید ميماوجکس لردارف نکا ات اوہ سینٹ ہلماحم کا۰ لا اربا
 ۔ایدرکن فروا 1 نانو ایل وا ںیہ رگ س بای اروا ہہو ر لایک اسبق ایورکل ڈواےڑپ شل لاو
 2 ے نار ا ناطلس ۔ یں یم ےر فارزط دکن رایکرب ناطلسر جیک ےک زنا یما۔اھت ناسنا روا بقا لس مصوب ادا
 دعب ےک لٹک زار یما:رباصاربنصا۔ےہ اک میت ا دری ۔ںیڑپ لنک اہ ت یکن العزابلا کمار ت اوہ ٹوخدع ےب رکن کر فر اھتاہد آے نر

 رواای آل پت اس ےک مار اد تزمرھثناطلس ۔اوہرضاح یم تمر یک ئ ن اطلس یہ ثا دعب ےک لا دارا دلم دل چ
 ۔یدرکا المع موکت کدر ےس ا

 ترانہ نام تر ما ےس فر ارد اتیلن( نیو )و, انتی سلول. رک اماکں قم ات
 لرقملا تی وک یلخ یرعم ذن یئوہ تسلقش یہلباقم ےک لورڑیسورکی اسیع میک واوا وک تنو ںی انچ ۔اھت ایکررقمرپ تموکع یک اوک
 اک یقملا تیب روا ۔اھڑب فرط یک قم ا تیب کس رکب جرم لن فر رنامکاک ولع تلود یلاھج ردب لٹا یخ انچ ۔اوہادپ لوج روا وش اک ماد

 سج یت صالع یئوکک یا ری( ۲۴ف -دلج )نشر ی بری دجدوجوم اپ سراج بج ( مقرتم)ےہاھک کھ پ ماقع سا یم باکل ما ٭
 بسا ایگ روجچپ ےس ےک ںاہی ہکوہ مولعمےس



 نانوطاکں یہ راج اتروارکذ اکی مز راوخ دق ومن یظااس ۵۹ لواصح..-. طس ..نورظنبا را

 ۱ ۱ "0ك ایر را
 کشد کا روا )ې کل دور نا) یوتاب« نیز اخیرا ناتمام نما تی تون نیز لیرقم ا تی

 ۔اید ڑوتوکراود یکہ انب رش ےن ںوتیھ کل مجرب نج فا E ےج دوجوم (یگاھپ دازاجپ
 هارعقاو رپ ۔ایدرگے اوج ےک درد سقما تب ےک رک اصح نایاروا۔ خیدلارای اتت ےک نو سیا ترانس ںوروصح

 چک قولا
 یس ں ویت ےک ناوک وا یاروا نم یما۔ےےیس ٤ ات ےیا تہبھتا ےک ءازمار وس عب ےک یلایماک ےن لضف.....کولس نساکل نا
 کل ورلاراقفاے شش لورم ا ےن ل شار وا یگالپ قا ۱۶ی زادایا۔ایکرایقخام قر کاج س اب رلا' ناش ریما ایک صقر رکے د ەارداز
 07 اور کر رپ تموت یک دقات

 ےس نت ت بابت ند سلا دوا ۔ایاھڑب مدق فرط یک دقملا تیب رک آں او ےس اکع ےن ںوخامی...:ہضیق اکں وت سی ںیتل اتم
 ۔ایمل زاد کی رگ اتو ی زین روک کاب تہ روا ےک سرک تریو لاش کاپ رش ںیم رخ آےک جم ایڈ عن هام لپ رب هرصاخ

 ابن اقتسکتق» تار کسر صاح نا ےس ںویئاسیھراکرخ ؟۔اپ دن راپ کی ند دلت مالی رک کیا اکںوناراسم

 یر اچ اوست شب اد تاپ ات ےگ ےک ریڈ نادل دای تراز رت لم آر چرب ا :یا یکں وناملسم

 یر وت سرت نوت کسی وہ وہی( کر ےس ںی تو نزد ام مد اب ن ن زداک ی )نیل یب یک

 9 ایل ٹا اھترہاب ےراشدح کج بابساد لاناستہکدداطعےک ی اروا( نک کیا تقوا جار نو نام )قا ماش لر لاپ یزو

 رام اون انس کتی ارغب تفالظاراد لاح ناخی رب ےہ تروس دی رف نانلسم.. :یرتقمذیلخروا نارلم ۱
 یاس لوک ضرر ود اپ ےک قرای کرب ناطلسوحتاسےک کس نب نیا وہاروا یئاولعیعسوا دق حی الو نان مایا ئاش
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 وا لپ تر اه تک یک

 ےک یقرای کرب ناطلسدحث ںیم ساھ ایک ناسارف تسوگررنن یقرایکرب ناطاس اب قرار... تر اکرب روا رج
 رک کرج روا ام سیگار رای اقا آہ ےھت سو« هک صنف کت تو لا
 ایکو ادرھتاسےک ساری وےک ری زووکک پانا نیب ای

 ناطلس۔اھتاہ رکی لا ارپ ی( اوس ااوبا نی ںولفز) نولقب اھت ےس ںیم تافاضم ےک نارار وع جیب ...: یر یب ران نیک 4

 مع سرچ کا 2 1 اکنون اسانس ےس نوا ویا ےس اش کک
 یی دے درک تاتا وقرر اود توک کن ارا د0

 EERO : وکم روا تواخب یکن وطت
 ایوب شوق ارد جگر ادب رک قد تلکس ناز امان اچ- اینو رس کارا ریما ےن

 (ممرتس) ئی لاطماکیٹرع اوم یک پیا بلا حالص ناطلس تی اچ اھ لک ات.



 نافوطاک وا رات اتروارکاکییمزراوخو یق وج نشا 1 ۰ لوا صح... ر لج ۰نوا رات

 دارقب لم یریق نوطق مہم مے رھپ روا ید کمیشن وف نار فا ےک ننارداہیکاطنا یاد ناس یت اہ نو یماوکن راہ وس ےن ہامش کک ناطلس
 دم

 ےن ق راک ناطلس بر یک او فرط ی بلک امور کس پاپ ایج اکں دعب ےک ےن م كاسا... :یرنروگا کش
 -۔ںیہ ےک را ا ےج یی دے ددنس یک لا ھ7, -  شمار

 وتس مادہ وے اید ںی ب ازدا ےس اتا ادیپ لاتا ماکت ںیم تسوکروا یب توت کر مج
 ید ت زع کب قل نا ےسا ےنرھش اھت ایگ الچ اپ هک رب کس لس زنا Ea ا

 لیگ ار فست دستساز ورا ۔

 سال ذچ < نا کت ماش لپ ےن انچ گو ار کرادی وج یکتا تموحےن کلا :توانب کر
 رگ قبر کت مولکیدادبقما مور کیس قرایکرب ہک ا آی نب او اکے اجے راب ےک نالسراہلا کمار یک ید دب ےک سا ۔ااوڑپ ہبطخ اک
 منی تدمر کسا رھا ےگ لح یاب ےک ہیرو راک درد اپ ترانس لاک
 کرسی رگ خو کیل مات نکا وا یار نیکان EE I تایم لے لیپ ےس ےک

 رگنیگالچ او فرط یکن ابفصاےس ے رے ایکو تاور ےک کہ ھم اھ کاک کک ر قی ےن یقرایکرب .....:ہطیف رپ ےر اکر
 ۔ایارکضق رب رر یھ م۹ ہدعقی ذو ےن ھشرداایکرا ایتخا سارا اتسذوت ےن یا بت اید ےنوہ شیو ٠اد ںیم ناہفصا ےن نابخصا لا

 فا ال روم یر م ےس دکب کش اس چهل کری نایب :تروم یک وا هری ز
 ناو بیت سل کس لا یھب سا دبسج ۔ایٹرکطبط بابساد لام تا اتر ایده ںیہ لقےک رکرایفرگے ا ےن
 راک .تشاخ براق من یھب کک یا ےن ارگ حس لا اس نوح اصلاح یدو ود ےس ںی و ومال

 ۔ایاد)اہے

 ےس انچ وای تر ران ےس یقزایکرب وگوادقب سوپ فا نین آر ہوگہلودملا دم. :لریع یت قرار گورلارعس
 وودام ۰ تاک قر ایک وک س نارا ےس رہو ن وک لاد ) رد نک باغ روا( نادم جی او ) شر( لو اترا

 ام س تو سارا کون ےیل ےک ےن وہ ضاح یب تمدخ یک یش ناطلسھحتامم ےک ںوج فا ا بسی چ انچ ۔ایلرکرات
 تیارب یکے لاج ےھت ڑپ ہبطخ کمان ےنپاوکن یم آر وگو دلا دعس روا یک ارق س ےگ اہ روا تاماعناء سید ت لااقل
 ۔ایگالچ ییاووا ر خا تالادا رک

 گن اطلسروا یکل صاح ت زم یی ایر زاب یم تصدخ یک یارک کس یم دادفب ےن نیم رہ وگہلولادعس ....: یل ایم اک یم تففالخر اہ رد 97
 روا اتوب ہرا ایکت جانع باطخ اک ب دلاوان ہلا ت اینو ا ن اطلس روا ایل فروق فیاض ت انچ ایک نوع ںیم ےراپ ےک ےناوھڑپ ہبطخ کمان ےک
 )۳ ا لاتو 2 ارا سکس من اطلس در ور 1

 تنطلسر اہوراکے روا ۔اھت ایمن لای اک کا یں رایک ب اطلس کارم" '( نالسرالا)یٹااسرارلادعلضفأوا :یئالسراپلا کلام

 رب رواےگ ےنوہراکشاکںوشزاس یک فا قرف راک ءارما بج انچ ۔ یگ یاد یی ات اھت اا ییا کا اھت کک اماکدیفوداسےک
 ےک یار ےک ےناج ئل ل ریمارچمانچ ۔ےہ مکا لا کارون ا الاخ ارم اےک قرایک ےگ وہ سو

 ےس یئاھڑب رکےن ےس لاک رات ترا ت یلایخ ےک نومضڑبدد نسب امگا کی لاک بال.



 ناذوطاکں یہا اتردارک اکی مزراوخو ہت وج ن یاس ٦ا لداصح۔ شش ج ...لورظنا رج

 ا ٦ کک ا لی راد ور ںیہ

 رص یا کک ا تک اھت ںی ںی ان ا روا کی کادر ںیم نا
 یک کمد م ےس قر ایک ےن ںوگولنلا بت ایکن انا ےس سا ےن وف کراس لیمو بی قے ک غلاد الاول وی < سا ےس

ire Meےک توک مپ آں رد ںیہ مہاخورادعباتےک پ آم تگ لیدر را پول اررزکا  
 “ےۓ مر فروسفتف الخ

 دنا پت قو تا اب کی دے ار ےن الان ایر رول سا تر یک... ۰ ی

 لک رر افرکق مرہ ز ےب ےن ںوہنا ترو ےک ںی اج نک تم ےک پ آراکروا تاود ارم مات ےجہ درک نا اطم ےک شہ اوخروا تاب ذج
 رها ماگ راب توک کلاچ ےس ںاولاو نکا ماقتا کب اوہ د رپ ا ق رایکرب ناطر "اگے اچ وہ متن عر اکتنطاسے ساون ایک
 _ دل اح ےک ناوک ھککلا

 روا کوہ ہقرفروا شش غ انچ ۔ یورک تے ا ےن ںومالخرکاھنایاپ ت یب شاپ ےک روم لپ ناکام ۴ لاک لار
 دید اپ کس کلیسا

 پ اک ادل ا یئوہادچ یگریشکروا ترفن دا زروا ےس قرایک وک ور طاکروا تس واک یار ما ےہ وتاو کا رپ کا

 یی اے ںی نا ایک واب اہ یک 'ۓر تساوخ ان لداب قرایکر تاچ ےگ یل ٹیم ےس ئاھپ ےک پ کلمہ ںیم اج امد
 دیگ اچ یقانشر ےس ناہفصارھب۔ نسل ۔ے ی ےک اب ےک ادا لپ کن

 ناتسزوخروا۔ایگومہناور فرط کن اتو واسه فا نکن لی ما اراویکر ...:یطخ کل رایگرب لا دارفب .
 دعس لم دارقإ تقو لا ۔ایکخرراکدادفب تال اراد ےن بس ن ارب ےک ساا۔امم آ( ہلع یلاو)دیرم نب ہقدص لاہچ ۔ ایکر یتا تسار اک ۔او ےہ

 آلا: یزافلیا ید ڑوھچوادفب ےن سارکن یخ یکدم 1ک ایک ۔ ھما کت موس جگ اطس روا اد وجوم سال ارضا نرو ول
 يا تار علم نر تار وام ر هم وری ےس آل ککے دار اےک سا یا ارم اتو ریو

 EES ہلا قم ےک قرایک۔ رواایک عل ےس ہعقاو ساوکک یلادی مروان اطلس ےن ہیلودہلادعس ....: :بیخت کالج بق را 7

 ےیل ےک ےل ام ےس قرایکب کس عن یا در زج یلاو) شرک روا( سوم یا قو رم کاری مر مزو ےک یاروارگناهاسناچ دید

 - هد تزاجا لای اد پ آے اپ ےہ لب زاد ےب سیم لوقالعہضوبتمےریمہکاکرہ این ےن ہلودمادعس ےن شید ایگناور

 رایکرب ۔یئگوہ ییدیبما ا ےس دادحا یکدم اطلسوکں وبحامصم ےک ساروا لو دملادعس۔یگد ےد تاج ا تساوخان لواب دواایگہ راکہاکہ رکن کی ہلودملادعس

 لابقتسا ے ںشوج تیاہن ےن ںوگول ناسا آی اپ ےک ںوگوا نار کل کے دارخب قرایکربچغانچ ۔اکم اپ اکی ر ادرج رفد تع اطا یھ تمد یک
 گچ لار تیم لو نا با داد اس ےک ترسو یشخرواال ےس یئاشییورنخ قورایکرب ایک

 یا ایک اط اک یکدم آ نا یکل شد وار کرا د ۔ایار کر کوک( ت مزدا یخ )ریت نہ لود لا دید حب ےک سا... :یرافر آل ورلا یم
 ےس اع دات در ارج ہا کھل کیا عب ےک کو در ۔ یھی کل اح روا لوصضج شب لوصومروا شرور کس یو رگراید پاپ کل اغ
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 یر لای قانع شاددروا ار تا تب ماسک نون روا یداع اکڑ چت نا جواص مو جام کتب کا رب.
 (متتم) (9ع فا رج کر )بیو رک تي. نادر گاج اپ کس ارگ جام تی



 نافوطاک یل راج اتروارگاکیمزراونو یت وج ن یلزاس ۷۳ لوا. لج .نورظی مات

 ۔یلا رقت تی انع علقوا ر ایک ےیل لایک او کی ناتہ در لی رکن ابا تا ود دہعاکتفالخر اپ دری یوم

 نو نوک ار لوہ ےس ٠ز شر الو ہتاور ےیل ےک کج ےس ھم یئاھب ےنپا ےس دادقب تخالقاراد یقرای کر... یم لٹ فرط یک حح
 فرط ا ےن یقرایکرب ۔یکل شش تساوخرد یکے ید رکہلاوح نئادعج ےن نادعہ سر ۔ایگوہ خر کشلاوب تہب اک ونامکرت ہرے ذی م اق سرو زر
 رہو ودلادعسرپ نیم ےک قرایکرم ۔ ا ے اوہ کج ی صاف کس ناچار ۔ایگو+ہناود ےیل ےک ےن کک کچ ےس ھوا یک تاقتا
 اڑباکی اروارضا یغاادرساکی یم ےک جم اھ اتو کر یما بور سام هما یار يا رنو رب کب باغ رواړی زم نب قدم کہ لورلا ئی آ
 یت یر کلرک سئااوخر ریما ناہقصا نت شد وت ںیم کشا لق توجو م عوف کیلا وم شو رک ےک کا ۔ زا

 7 زم ۔ایکہلمترب ہیماظن روا کلا وم اھت نی 2 1ر وگہلودمادعسرادرساکس نب ےن ہنمیم ےک ر ایک انچ لگ کوا قرا ۳

 ےن رہ ےک رگ اردد کا ۔ایل ٹولے ہا روا ایل عکس مت هرگز جز جبر رد 1 ٗھب ے گنج ناردیم کک کلا
 رواق ےن کن راک برگر قد يک ید فریب ذس جت ۔یئوہ تسلقیکہرسفمےک یقرایکرب سیم سج ۔ایک قدس ری
 E لا ام نام

i iالرماس 0  RT Eایگ 9 ورک کنلادی  Eرت روت  
 اا رک صا ےل ےک خر ےک کادو آیس

 ےن رکک یر فی کے ڑپ پہبخاک انے ک رتن طاس یم وار خب تالق ارادو سوپ نک ای اوباا را ےن ککملاری ومد عب ےک گج ماگ
 ےک ہر اطا ںی و ادخإ ابواب ج ر یوم دانی چاچ ایر آرد ل کلا ۶٥ تیرہ بص رک ت یوادفب ےن فسپب ناھاازاس ای ناور

 ۔ایگاھڑپ ہیلخاک ما

 کک اھت مدا کیی دب کہ لولا ناطلس نج راجت اکولا کک لود لارعس کے ہہ لوح یئاتبااک نی ول ورلارعس :فراعن اک نیم و

 لپ ںیم کر طلقت ےک یاہو لاد ایر ی روا بج اتار لم تمرض لر سا تسا نس اجر
 ےن نالسررا پلا نااطلس ےیل یا ۔ ےہ ”رواراعش تی افک۔ اگل ےب ر لٹ تمدخ یکن المسرا پلا ناطلسردحب ےک ےنرم ےک بار چن یگ

 هاش لک اطلس جم ےک دعب ےک ناک نلالسرا پلا ناطلس۔ ایر رقم شا سال اکدادخا تو الاراو ۔ ید ےد تسولی کہی ۔اووکس ا :
 یدلفے تفالفار ادب لب یر مات رخ یا ےس یوق تین ےس لو دلار حی انچ احا کا اوروارشإ تا راورگا رک ل ودلادعس

 ہیک ا نوت لیبی داخ یک املا زج ےس باپ کت فروا لواط ع تشرف یک مشک دادخب تا اراد
 غ ماکت کر حماس رکاب نده کوز یی ارقا تم یم ون پارکت عطا کا ارعتربامک۔ ےھج سیہ کس یا نموا

 _ اوہ ررر نا یدو یوارخب نارا زا کم یک ار

 ا ںیراش ںاہدنچ ےک یر ایک سک ےس ہی یل چا ےس یقریکم :..:یکایت گن رایکرب سی ےلاقم ےکرجت
 کو بروس ےن ریل ےگ اپ ےک اک آ ٦ے فرطںوراچ نیٹ غالطا یکداو ںاوکں ویماع ےک ایل م درکا سٹ
 تا هود بکار روا ناب جنس | ب یو ا دریما ای نیم ارفساروااوہہتاور بخاج یکن اسارخیےک رک

 ' ۔ںیئئافایقفا ماقر کاج شیوہ اشین پ آککتقد ہا ںوہہنرضاح کک بج سی نکی اولہکے ن ووئادریما ےس ا۔اھتں یم تموکع مڑ ےک

 شل یت اوج ایٹ روپ ایم کوہ اور ےس نی فسا تایم انچ کو



 ناف ا۷ یر اج اتردارکذاکب زرا وف ہقوفجن اس , ۳۰ لوارصح..... شر... نور نر

 ۱ ۔ یم او توم یک اے یی ایگا در ری تلاحم اتلاوبارحب ےک ےس رکھ ئپ اید ل اڈ

 لر ام کد اگر دارا ی ارم سرب کس لا. لہ یک ق راک روا
 رار ب ےک ر لو گج یک ںوج واں ووو سیم نادیم کیا ارباب ے باوا اوہ تاور ےک ماں چ و رایک اچ - ور
 لر رز لب یر لار تار يک تر ےن یترایکرب انچ تر يا ترقوه ب
 _ موہ فورصمو لوفش ںیم تیل ا یھبارفروا ٹول یا ےک یقرایکرب ۔ایلرکرا ار

 قرایکر وایو: لب دیت ناوک چاچ ۔ درک مپ قرایکرب ےک رکی احا کت ابا ےن کوکر رها وا شف ری... : تسلی راکم
 ورک کے یر ریما ایا و یت ياري مرگ نرده کس کس اب ےس کج نار یک

 ہن نوکر کل ر ر طن ےک اا یس ناخماو بج ایا لچ ناخماوے ناچ جرمی ناکام اب رای لا رب کن اکر
 لٹ نج ۔ایگوہر ضاح رکن کر قی پور_گکیا اکں وریھا ےک وطخ ےک ےو اب وکن اہخمصا لبا ےس ںیورواایگ الچ ںیم ںوقناہی دےک نافماو ال
 فریزر یاد تکو شر نافصازپیح لپ سکس سن اب فرار ادا واچ

 اپ باد
 ناف ےس یگاور یک ار ذنایگن اہفصارکا کت سلو روا یئوہ تسکک ںیم ہم۹ تست رایر بم..:ل کفار ما
 کت راک رب نت یی ماش یو ذپ مایق سیم مکر تل با یاسر را اي« لاو پل
 1 اھت اکر مر نرود کا سو داور با نام اقا ےک یارو ےس درام ل ترشد
 ارزو ے زا ریما ےن زار مارک قوم ند کیا ۔اھتداھتاا بگ یر ضا یمادوازابا یما۔ےای درج زور غار ما ےن زو ےک ر ھٹریما ےس شا
 یک( ھو لاو )و ےن با سده کس لو و اب تسدف کری ھتاس ےک جفا پس فکس مقتدر

 ۔ےئ وہ عش ےک تموم قیر اوز لا تفر تفر یر کا ا ایگالچ یاب قرار تست

 سل 08- فا ید کت قیر 7 ص 0 ٦ کج ییرسود يا قره

 ےک تاک نهی پاےرکیددعب ےب یم تمدخ یک ایک رک وچ تا اک ارم ٹک اےک جین ارود ےک گنج ۔یئوہ یئاڑلیکن اسحت
 -یگڑ ان اھٹا تسلی جیت جو یک سج ےک

 ٹن نک راک ایا کیچ سب تصوف یک رایکرب ےسارھچب ۔ایگوہ ار گک ملی وم یم گن سا :ل کیو و

 ها یاس تمدن اروم اپ لا زاسیط قالخ ادب کیا کمار مادر ےس ھا ےس اروا یک تاپ ےس اے

 دز پانچ جم تیره رب
 ےل ےک ےن رکا بہنا روا باہساو لام ہضوبتم اکک کلا مرکی وا رتا متا ےن قرایک یزو ناھا ا۶ا دعب ےک یلایماک

 سیو ا نایب ۔اگل تہ ہدایز ےس ےزادنا باہساو لام اکک کم ارب عی انچ ایک تاور وار خب ٹال اراد

 بیخ نیب ےک گا اھل اتخ سیلاچ نزواک سنا یک یگ یااکت قاب ج اتا آھ تہ اخ اک کاری موج نیب ںوتالع

 ۔ایانہزوانپاوکن سن یزمشر وصماوبا کلا

 نا) قرص نا شیو روا لکو یاو )اتوب کر یما۔ایگالچ ےر قرایکرب ےک کل صاح تار فیس ےن ےک جب... :یناو یکم وا قر یکم
 -ےۓئ وہ ضاح سیم یلاطلسد اگراپ ےیل ےک ےن دداب کرابمر ۷ےن دفو ( اھت ی او اکر لج قد لو



 ناذوض اک وی رات اتردارکذ اکی مزراوخو یقوکک ن یضااس 1r Ds م لج نورلغ نبات

 بات ت ال روا باہساو لام نب اطم ےک ننئاوخ یک ھش ےن واچ گاو دریا ےس رخ یئاھب ےہ ا یھب ناج ج رک ایک ت ساگر

 ےک رکن ایمد ےساروا چی ناماو کوہ قت ں ون وو مک ایل اپرا ناسا کل دکمه

 ۳ ماهگی ا فر فرا قوم رباط دمت کا ' ةف

 الچ طلا کس پاپ ا ق دص: ۶ 9 +0 :لانہ گر

 تستر لوله نرم یا يرلب تا ما نب ل نکا ںی نایت
 ادب نوای رو یاں ر اھت آر 7 و دعواکے ناچ یکباو رحب شر یکروا اقای لچ ناچ ےک رک سا ت زاچا زایار ما اکا اب

 یک اھا ےک ںوج ڈے کک اروا یت کد اھت ےک رر وار ق ےسا بج یکی ہر قاپ ںیم کلک قرار فوت. يا
 ۔ایگوہ نانی پ تہک یم اطا

 وک وریا رک کے زایار مارک ایگ نادر فطر و اب آہ قریب... "یش سوط یک ناو زایرما

 ےگ ڈے وط ےک ںاوھتاپ ےک ںااھت ایل ارپ س لر کل وق تع اطا کر ئے کت قفس زاد لم سارک ےس اہ
 نہار یمن اھ خاک یاں تسب نیا یار ین تشم مم قو رکرو ایکٹ ول بناج یکن اتسضسز قم انچ ۔یل کنز کلا

 ۔_ایگد+ناور بااج یک ار نی ای ارضا سبک قریب لات ساز

 و اک لاک ےس راب ےک تعاطا یہا ےس ےن ایام ا ۔ یکی ول مقر کوہ ضاح ےن زایٹ یم چپ ناولع وو بج. :یرضاح یزایار ما
 ےن ںویواپس ےک جی "وو ارج کر رکے زایی ری ےک ےن کا نر سارا کشت نی یتہامک
 نادم روا وصد کج ناوت ںویماھروا ںوہجاصم ےن ایراد ر کپ نا ۔ اھت یو یار بما بابساو لام وج ۔ایلرکضق رب نار
 ۔ایگبلاطم اکر انی دول کیا ےس ها

 ایگوہ لب یم یت گجر ۓ وہ شاد ںیم دارغإ تالف ارادوا و ہقعیڈ ۱۵ ۓوہ تر کر طسز ایار ما ےک یشرایکرب : س وارغب راک
 ساناز اچ دمای ےس مر یارک کد ےس ات درازچ اپ دعب ےک دکودر ےنمفیلخ۔یگام شے ےک ےس نیس لا
 مث توسلی یا فو ر مر وصب نیارہکر ۔ اولیا ناجا 5 یاب اپ لا ےک ناتو لوس

 لر نکا قرار و و سا اب ام هادشب تفلقدر کت سلنقےس نوع اسیع ےک سرفےس

 هیچ داش و یک نو ام و ۱

 1 99 و بک

 وری - ال اپ بطخ کمان ےک سارکوہ اکت سوم کس ناسا دژ عطا راي يک اپ ڈرا
 کت یک قرص مانی راددمذ یک اہل اط مے داسے ایام ایکو دعو اکے کر زد سامان اطا کا
 لئاع ےک اروا د اقرب تفل اخ ک ں رایکرب قر مریم ارق ق ۔ ےس اہ اید رک ل اتے مینا تا ایزو اہ راترکرارصارپ ھا یادو
 ایر 1

 ناولع یک وکف رط یکن اولع ںیم بق اھت ےک یقرایکرب دعب ےک ےن رک ضرب نادنج ےنرھجروارحٹین اطلس ....:.ہلحشاد ںیہ و ار خب رسا

 //ٌ- روا کرس لا ایکس یم راہ رد ےک جشن اطاسوکت صدخ یٹراروااوہرضاح یتا ےک فا نان یگ ایا سی .

 ۔ےایکا ھے ((۳۹۸ فضا دلج لالا رام )وک یت ایکو رے ےک ٢ ف رل )نشیڈیا یب رد دجدوج وم اپ ےرامہ طفل....



 ر ۷۵ نیر . مششرلپ بت نورلغن بارا ناافوض اک ں ویر ان اتردوارکذ اکی مز راوت

 کا اسےک سئاروا قر ای کب مگن رک کس حی ھتاوہ اپ رپ تلالع رت سب تقو سا ر ایک ۔ایگوم ناور باج یک

 اوہ لٹ وا شیخ آےک حس "۹چ ناطلس جانچ ۔ ےگ روکے بناج فرخ اداب آروم

 یک ٹن اطلسرپ ےرانکک یا ۔اھ رک ایہ اپ ںی وغ رت لوفودجد ےۓئایددر و... ںیم سین یکن ویباس ےک تراکم
 لوا اک ویلاگر وا یالکت کلم لب اس یاب تب ےرسود ےن کتا ۔اھتر شو الاک یت ٣ی راکرب ےتامس ےک اب ےرانکے رسودروا یش وف
 یاو ےس رای ری اک لن: یخ س شوا وے او ۔ےھت ےہرداکپ رک لپ نشر برطرف موج
 ےگ ٹولہ ےل سوا ی بش م تمار یورک ورشا فو رک سارواایک وک رط

 مان ےک ارواب ع آس شپ ےتیت ر ےک ط8 ےن ہفدابرہلظتتسفیلخ یکم ایق م طار مق روم لقا یمواردفب تال اراد ےن نا اطاس
 ںی ییہ مئے کنی دد ب کاپ ہلع یلاو) قدص ریما دارم لم ناکم ےک ادفب فال نم روسی مک سا کد شنل
 ۔اوہرضاح لم یاشراپ رد

 ترا ور ۔اوہ سیم "ناسا رتروانراف«یفارغ ( لیبر ود ےک یل باش کلم 0 ناطاس )رو اکی در لی اس نطاب ہقرف 5

 رواد رع ال لی ا ینطإپ رفد و شرود آن کے نت تای دات اروا لطفا قرفے طہارت 3 رقیق تری کات
 یہ یر می ۱ ے کاو یکم مان ےک کیا جہ ےہ ےس ظاھوراخا یکن ایکب القاکں ومان۔ےوہروپمشہےس ںوم ان ےک ےہ داف

 رظنماا ن نی ماما ل کل چکے سچو کالی ا ےک ر ہی دوا یت ورسوو وگو ی داو دقت پس ایی کے

 _ات کل داص

 دست لی ب شان اهنگ جک سا جهت اي اما
 اف ملت خش کلام و ناب ات رکاب هک رقص پل لی

 ےک طما رک راپ وس امر ط یکی ےک سئاھت طرق E ی ےھت

 رار خب تاوان لوا ےن

E Eکج ا  

 وہ شوے ادای ید نوم یوو فرط کک و 9 ا ات وہہ ئی ہرصاوم لی ناہظضااک

 قرر راے مروا ےس اشا ےک ءاہتفرواۃاضق واو یک نت شاپ ےک نابغصا جان سل اپ ھت ےک ترف اکا ھت اوہ ںلاورک

 بج, ۵ اید لاڈ ںیم ےک ۶ هدنز کس رک 1

 ۔ںیہےچج تڑپ پ آل تالاحک ناپ واک یارک تپ وہا اس نم رو وب رفع

 ؟نات کوچ پے ا “کروا ےن ( امر کیلو )کی ثدراف نی واش ناپ نوش نان... دېم ' یب رت ماش ن ارین

 2 شاک نام کک اھت اب و میا قت یکن یا اپ ےک عدزولا۔ ایرکرا ایا وکی اب بہ رم اھت الاد ےس ر

 بل تناسب هریک الف ترا نا شاتر رک مش نر اید رکا تف سا ےن مرزا
 ی ین لای د لات ما تس رشد یل توا اقروا ورکو واب فالف ےک هاش نان نفر کس سا کس ری اچ اپ ےک

 یک زپ مارا کاپ انپ کس کلمه تسزاج اس ل تساوی ل مری ) مد قل یم تلاح

 ۱ ےک مت یا اے راپ

 (مرتم) نرزل ری ۳وفصاهرلجرخ ان لاک ور تر...



 تم ت7 نورلظنتا ترا

 مک

 ےک e اچ ضا ۳ لو ات

 _یداتسار لس طب قفس

 فرض سا ړی مم ن لیکس ينط قرروا ءور رر سوت قر 6

 نم واز تناسب زوک )رپ رسما ام سا کیف قلاب ۔ لم درشڑاھدرامپ ڈرنا
 ی سان قریب - اماکن بم یا یاب تضاد ےک ےن رکن بابساد لا ےک کما 2ےن
 ات دار شی ۔ایکا درک ما او کت و لا نر فنون اش ید جم

 هفت ساذس قدیم ناطس اچ را ماری ی يا علوم کای وا سا ےن کا مازیار یک
 یاب ر ےساروا یک: ناچ یکی ا الاب رب تس یدک ترم لاعروال زکات ارام رک
 ےک نا ےتسدقیب یارب ںاہو ےھت ےگ وہ کر امدو ےک ںوتل نا ایگ ورکر ووروا یش ےس سانلا ماوع اف دا اکے طاب ترف ی رر قر ی

 کس لپ !ت الاع ےک نار جیب لس کتک نا ؟ک تل ابی ۔اپ یر اک اکبر

 شاد بلد شرق ناف ایک وکب اج یکرلساو ےدادغپ ےن قر ایر بج 2 اور ےل ےک کچ کر لال

 ٠ یوا کی درک واف رم ناسا رج ایرنا تار کن هری ا ھم رخ لامر دی ذب اق ای
 نا فرط یک ر ایک ووا ےک رخ لا ۔ےہ اتہچانوہہناور ےس ےدارا ےک دادفب قرایکربہکی کی اپ ےہ کرم فیلد حب ےک یاو

 کچن اطلخ ےن فیل ےھت ےیس بوس وا 2 -  0 77 طي یکتا

 ستم رض یکے ن رک فیت 7 کش نا رنگ ہت ن اطا“ 1 ںوچ ےن اے قرایکربتاسےراھک من "یر فاشراےک کب لط نا

 ن ںی یہ اوبا ناس وک ب زو یاو ںیہ یٹاک امت ں یم ےیل ےک ےن کک نج ےس سا ےہ

 یو نادر مات کور ریه کس رم دا دل ازم

 فان تنم نیک ارش اور ایپ ساو وج اور ے دادا رای :یگاور یل ےک کچ ےدادخب یکن رایکرب

 وک رو اوقاف اتو یآروا لو وت ج ای درم یت س ایراد ےن ر ایک انچ ےگ گامی فرط کی دجحزرکوہ
۹ 

 وزب اروا ناچ ےک اتام او یت اکے کر بک ائاس یکوکر واش یگ اپ یک ان لاہور کیک داراک رکی فرطی کت رش ئاب ےس برف اہ

 شا یے ترو یک ق وک یت ارتب بسر اب وراک۔ ےک ی ے وہ ےک ر نب ےس زوارد ےک لورم ا اے فوفےس

۲۱ 

 ساک ات »)ات اب ازش نبات با تساوی هاش تور نت شنا گه ناسا هک اشنا ےن خوف یکن ام رک...

 تم( نرناریوطم ۲ ۱۹ ےن“ ہر لج



 ٦ے لوا مح... مشر لج .....نورلخ ناں راج

 یک اروا یک ساوخرد یک نت رب تشطاطعو یھت کس تا کتان ےس تنطلسلاریزوروازایا بھا اب ٦ں رک ورا یوا یت

 یک ویر شرو یک وت” تس اورد ےہ تطاس زو روا زیار ھما ےس اج ایک رق حشر وا کول ےک ےک تست شاکی ایت یک
 -ںیدرکرر تم لا کوچ ءایداگلہرہپ ےہ ےک تشان

 رودر مے تہب ےن یضاق۔ یک نام رف یکے ن رکا ہم یحشوادودزم ےس یا ےن ںوہد نار ےک سا 2 می امساو اک و زاها

 ابد رک ورش اقول ںویچ ووا ےگ تپ ہرانکی تر شےےک رکروہعایدد تیمحںوروناج ےک یکراوسےنپاوو ےس دد یک ےک ورکر ام رکا

 -یکت ساوخرد یو مقر ےس ناار ایگ اپ ےک تنطاسلارمزوروازایار ھا یضاةق۔ایگوہ مرکراذ اب اکی رکنا لا ٹو لا چوب ی

 ۲ رده یرگراوگ وے ایریا چ انچ انس نات اد یکم توا یوی ز یک ں وب رکا

 نافوطاکل یل راجاتروارگ اکی م زراوخ ےن

 رگ دوا ۔ایکاطع سا ےنا ےن رب کت سا یک روا گل وقتا ےن او کش عب ےک سا وبا 9

 لر کادر مت دار سارا تب تینا یک ہہناور فر یک( زاوہا) ریو اس

 ںونود ںاہج ۔ایکد نادر بناج کد نوابن ںیہ بق یت ےک سارکڑوچج لایخ اکزاوہاریم انچ .....:ان ماس ازم 7 اک ں وجو یک ں ویت یب ںولوو

 ر ند ےس روو ےک آبا سب پکا ےنپا ان لوس تکاب تشک کی ئار آف صےن ںوٰفود ۔ایک لباٹتماکں وتاب

 نور ے اجل ںیئاوروا ےن رک اء ےترکف ا صع ےھج لپ ٦س نار یمر ککے رکا رو اک کس نوجوان ور یار فص

 - لو ششم تنگ اب کد گیس ڈ کن یباک عج وفےن

 _ یکن ک روا ےئ آں اپ ےک نکماھٹ ابا ز عا تنطام ار مزو روا ابا یما ار یما ےس سیٹ حرف یک اطلس. ا 20

 ےئاج ایکب طا ےس باطخ ےک کک وک حروا ےاجایکدای ےس بقل ےک ناطاسوکںق ایک )یو تعحلاصمرپ تاب سا سی ںوج وف ں ود رخ انچ

 )٣( ںیم رک وه گری نایاب دذ ہت یصتافاضم پاور جت )٣( ۓاج یئد ئالم ب رش ت ےک جم کم(۴)
 باش ضلع سلنا واود بترم حس لوطد ایگ سکر ان س ںی کت شلافم یک گشوج ےددادما لات نادر رای

 خدا ی کمان روا تل او با ید رسا جدا اگ انہ داس رای ہت انچ ۔ نگ ٹول فرط یک وقالع لورٹنکیز ےنپا ےنپاروا

 -لِم شح ش۵ لالا

 وب ارس شوک ارم نک اف م ےس آں یاو ےک ئش داپ تا ....:ل کل ولاو فسا 2

 ےس فرط یبا کیا ےہ ےارواإپ بوق را نو هستید ی کت و رگ دکور بیر

 ےگ ےر ا ےن نورت یر" امانت اکب یف ےس ءارما نا سیئاگےۓ تاج لم بوم تو لا ورک و کارها سرما کر

 راقر کوک یلساروا مشیر یما ےس ےرارشاےک رحمن نیوزق فیر ۔ای آلت تولدت سکس لورم سارک یک ود یکم ارم اےک یا روا امم

 دور لس کج لو 1ي نیا روا ورک ل تو سارک یخ ےس چچ ےک حر وا۔ےت ءارمامہ ایکو جار

 لایا توقف ناعم زب م تمرض یک ق اطلس )کہہ ھے قرایکرب یباسص نیا نب لای را نارود یا ......: اک .

 لایت رایکرب ۔ایگ ؟ سیم ناریسمرکسک کوھ مل ےک ےن رک ب دوای دیک یقاط ےت اپ و بام لا انچ ۔ین ڑب ےس ےناج ییےک

 س

 ےب لایتر ما ےس فرط یک ر ایک ےن ہوا لاو یو ان باغرع۔یکی اد آف حعبیرقیس “ےل رن” ن ںونوف ںوود 222 ۱

 ےن ںی لا اب عن ندیم باب کراس لر لک شتر کراس انچ ۔اگاھہ کاک ماد کت



 ناو کلوب را چروک کیم زرا خو ت وک یال ۷۸ لوا رح مش ر لج ...نورملخ جارج

 کیپ ضمور کس نات ہت

 اتا ےک ںیراثںاہرنچ 9م

 روا سن م2۵ یو الا ید اج ہام گنج 0یو ہم ۔نلگ

 2 ع ریسک ی نابنصالکتتوساد اور چک سیا گلا
 ر قوم قوم یکن یت پ ںوڑڑروا ںیلیمف ید انپ شکر زن لک نخ یر ک های ریش لا رک تسمه
 راوی لاک سا. لول راي آن افتر رط کشف ںی

 ےک و رص ام کیم ارد تم رد ایک رپ نابت ےک یواز ہری ےن دایک لم ںیم ناہنصارپ رت اک اکر
 ےک ن روا دلج فرا صم م یے ر شار ئوپ تخ انی وک لام یا کرتی لخغاکن اہفصضا ےس جو یک رام
 ا( اے شتر کس تار رپ آر جوکن ابقصا ہتساوخ ان لواپ ون یچد تیقیکی ہو یکے سر اگرو تس سی ان 0 7

 کر قرروا بق اھت ےک ھم ن اطلس اس کج فتسد کیلوکزایارما ےن قی و سیب ناہقصضاوکت رلود نک “مارا روا رت گرما یت ا وہ

 ا کریم اس قیر قراری کے اھھکےن نیر قم ا آہ تاب ایک ها هکر ادا ت
 ء87 آں پاور من کی ار ما ےہ یکن نیا یاس اس چاپ کتب ا ول کت جب

 ای 1 اوره: دل .باپس او لب تم نمرات مع

 وو رگ ناڑوھچج نابغصا ےھت قو سن :ہلماکںورٹیپ نایفصا
 اا ےگ ھا 42 فہ انب رش ےک رکے کاخو سٹیکق دنخ ےڑپ ۳ نکرد نیر گو مع تے ال کیا

 ۰ ےک توا کاو م اک انک تس روو ابدی اس

 رشم لب ےک ن اتر شک برش ےن اپ اڑ ت دا فرط کن ادم ے نامغا رکا ہر صان یک رایکرب ںیہ رخ آ٤ک ڈ۵ :دعقلا یئذ
 ۔ای اڑا ںی و د یادش کک ےس ےنپا رواایکروم ام تا ےک لوراوسرارب کیاوک ا ربا

 رمز اپ درک قت ناوج ون ینظاپ کینوکی لاتسہو لیٹ ادبع نس اھلو باز عا تنطلسلارمزو یم ےناہز ےک ےرصاحم کت دطاسلا مزو
 ےس یک اراد زر ماچ ےس اروا 1ےن ساکن اوج وف کیا اکی اب قرف لم تار ۔اھتاہ راج سٹراپ رد یہایشر گوہر اوم ےس مش سا تش

 کر نک ناپ ےن تنمطلسلاربزو

 اج وک
 ریشکروا ترفنوکں وگولےس سش یک ار بے لوول ےن اے یادی وہ ورک لاح یا ۳

 7 ۳/1 یو یو آے پا ےن یی شو الف ل ہادعب لس یار ی

 یز ادد تسدرپ رش ےن ںورٹیل روا ںودمغم ےک نل

 اھ پلا ںیم یت راشم یت تو اقای ابا ےس ترازو دہ ل نازل ای اھ نانا روا

 ے قدیم دعب ےک وہ لی ایکس. :تسرازو یکی ر تیر وصسورا
 مت ؟ےڑاورو ی ۶ک ےک ان لی اصح نام ز سا بس همت نیاهاس ی زو اکر حت ناطاس

 ا ادرس نسل یمنی سيب لاین لوم

 بل زیپ سا یاس نی دیگ نیہ لقروا۔ایگ چپ ش ےبارمکل کت
 لر کر وظن 'تساوخرد یک ا ےن ت ایگ ۔یگدرکت ارشد



 ۷۹ لوا صح... مش اج نورلغ بارات

 0 توکل ور لو نا. :کررق نالا: اے
 شا یاو ۲ ارت سپر فال موج اکے ر اھت یلرکرایتخا :ریطو اکی ایمر رس ےس نولو“ عو یک

 اتم تان یک قم و ی راک و ےک وک ل ںیہ تاز یا ےن ہا کک ناطلح۔ اھت اج گا ہد رکھ ےترکن ای

 لا ستون یھب ج اھم کن اےھج سام ےھار ذوجروا۔ یکتا اعم دیو کس یکرایشیہددوای ۳
 -ایگایدرکل وزحس ےس ادب ےک ارگ کو دیس لات سنی

 لا اقا ری چو ارتقا تملک لر فریم... یت رے
 ہدقمےس یقرایکرب عاق مادعب ےک ںوفد ےڑوھتس اد جیت صب رکن, بم اناک عج اقریماوک لمس سا اھت ترک پان یک ناک الچ نا 7

 رض نج لقمواے ا اتم بز هدر چک اوہ کی رعب تسول یم اد ےک لیا یگ

 5 ا ںیم یر لم یکںوج وٹں وفود ۔ ید یا زیر ی رک وفراش ے روا ںایمشکی ےس ہے ےس کد

 2 اروا آٹو چر تل بزم دیگر لس سریع سرت کرک زنم نم

 -ے اکو اوتادیب ایل

 ارد امار روس ور بن اچ :تسلق یو کو گوارا

 ها لس پاب ےک ی عرب 1 وں ایروان اوبا کوے د تست یوا اےس لم گیااور کیک لا برہم
 دم ری ا دا اب صب ےک ےس ییا رای یت رر وتس ور ناو ایات اعر دور

 یا ۔ ےس مت مرتب تموت یک ی رعب یک ہو یھب اح یل ۔ ید تاچ یک لص ٢ے تاعقاو نا... :تاھڑفدیزم یک لیتا

 ےک سی آہ توک کالم کوچ ےس درک وام “ےس تہب ایام ےس اےک کرام ںی یک اشر لق اردو ۔ یارک یشن یم یا ہعلفک یا ےن

 لر سس لا اس کت ی ناثع)رابم ےن ایکو تساوی فرصت نور

 ور ماد ایک ےس ایس اذ یا چن انچ ۔ ومار یپ لٹ وخ یکے رک عر ایس اووک ل یت لر ور ھر: اک انی اطساد یک لج

 مایک س را شک او لٹ رج لاب آر ط.اھڑب فرط یا اورکوہراوسر نوک < ےک رک وف ایلاطرکاک چک

 کات را اراربٹ کل وفدنچ ۔الاڈ ا قرش اج ےکرکے رکے نار ےن یت باد باوت راجا ےنرش 7

 . تل نا ڈرواای آف ول ےہ ایہ یلامف تس لول ادا روز اگم ےپا طسادر شی کے کر لار نا دمی

 ےہ لبا ےہ لار ںی د غ یے قار یب رم ےک لی کرک ےیل ےک ےنالب یئادوکل مسا یھب ےن ںوہا یت ورک شا

 -ایگالچ ںئاد بناج یک بر ھر کاھ کت سل لیتا یخ انچ ۔یدرکح ورشڑاھہددام ےس فرط لورا

 (٠ نامط یاد )دون نہر سھن نہ ھشدیعسوما یما۔کے ہی ہود ایپ اوہ اھت کار سود رکی برقی یر لی. :هر اھ کر يع لا رعب

 اھت ے وہ ےک ہر ای اکر صب نمی ورا ایا

 سگ ر لوقالع ضو ےک رویسولا ںایتخکی کج ںیہ ےن لیتا تپ جیپ ےس لیپ ڑاھچ شیوا لی

 ری وب یی وبا ست لس شیک ولوو شٹرلجد ۓایرد ایج بت فاکس تشکل اپ سیب سم ییاور

 لار یورک دوکں ویمد علم ریسک تام ریه لیتا دعب ےک سا یم ےیل رکرافرکی ید آنچ ے لی“

 يه هک ویتشکوسرواےناھج وا ھتاہ ےن يعمر لیک یا اچ یاس اد ےس لیا بج اہ رر ظا قو دیعسوبا۔ یک شری ع ےن
 دار ار را گپ زا کل 2ھ 7

 دا یاب هاب و ابر ملل

 ی رار واورم نک اولا جم ر ۲ رک وا ا چ و 0 1 دیا وف



 ا ۰ ےس نورلغ بارا

 IS E تو
 ںی چ امج ںیم ت الام ےک ھی زم قرص بیجار تر رعب سیم یر جج یکدم یب چن اپ هی زن: .قمصکس تل

 اوب لوقا ا نیدودح فرط یکن ایشاب رذ آں یی ھس یے رب کیا. تری كاطع یاب رستاک

 لم فما ملھ ھو دعت سد کو فکس ناب وب رانا تاجک ےک ےنرکف حس
 زا نیش انپ اوج رقنس قو ےک تافو ےناقوپ کریم اس ےھت دوجو 5 مایا ان نج ہدابص زہ ایکو لاتا اتوب کما
 ایر بقرب ل وصوم ےہ ورس انب کیسا اج سا انچ کت سیو یک رادربتام رد تخاطا یک ئاوکں وکر روا

 انی اتری اک ی ووم رکو ےس تافو یک قوی کر یما ےن ںوہ نر یش الا یک اوک لپ ییا زب لوما ناک یوم
 اس هجرت لوکس رله رس ارت یوم ابعاد رس فر کا اتوب رر ما اک یوم ایوب ےس

 1 نقش اد کور ورا لات کن ما: ےاپ ؟هتس نر کت ع اطارامظا یکن یوم کے لایض
 ورد لر بو اے اک یورک “کے اٹ ریما امد ےک ج شرا یتفاے ناال ل وشف رک ا
 ۶ مات سن اراب وج رقم ےس یا ۔ اھت ھت ےک ناک یوم راي ادای نورمن: روصش تتقو لا یگگےن وہ یماطکت قر وا عش

 رگ راکت یورو ای

 قرآن مرمر تفکرات اقا ناوک( رگ ناوی ب او) خر... رز لوما شر چ
 ٹال یک ونک تازگی چ رلچ درک وکب ناج دی ے ےک ےیل ماقتا اھٹا پناکےس صف یخ یک اوکی لات یوم

 نارا ںیہ ن اتے اکر یوم ایرکور صاورکخ ول و اایکب ق اھت ےن لیپ ۔ایگکگ اوب باج یکل ٥موا کت سلق یلاکت یھ ئوہ
 شرک ادرک وک اج کلکو ےک رک ںی وے نامتسینانچ ا ایکو ر عواک دایک لق ےس اروا یک س اورد کرادیا ےس( رکیز ای دیا )

 ےن شپ ذوا یک ورک نیل نایت دروس من کنار ای آے لن ےس نات یارک ی ومر لیٹ اورا
 ےک کر افر اق ےک یوم روب ےک لسو حق ےن نیکی ۔ایدیدضق م لوم تا ےک س لمم ی اا ئاچ ایلر کور ایم چپ ال سم
 یر کل وقت عاطا ےن ںودرکروا ںوہ رح ایکو + فرصت یا قلاب کس سا ایل ات

 تو یک فل ا ےس ناز یا ایرک جب اٹیک دعب ےک اےک لم آران: نام :ہطق اک زا نب نامی افیکہ حلق
 نان نام اا دو کئ راھ ی تو کاک اتر نا ا یر ا
 م لاتا تا

 ںی نا نل لا ریما سی-3 ۵دب ےک کج ینہ ست ساک تراک قرار ا

 یے رش خاک تک ن اعام لک ےس ر ےس لارا 5اک ےس ورمان اطلس بج د :اھت ںی ناقص تاس ےک ر ن اطا یا رح
 اتے فرط یک رایکرب وج ےن ےر ید یک ے ر شے ۹۹ر فام یل یئاھباکساروا لاین مارجن انچ گا تزاجا یک نج ےر ےس رخ
 ریما ےن یقرایکرب رب ى لوک كاوا ای آں یہ ے مل وا یگ ھتاس ےک ےر لئادواارکہض رپ ےر ےن لای مارو لر لوق تعال

 روا ایک اب رک امکت سگی آپ ہلباظم لایخ ریما ۔ایکہاودےر ےیل ےک ےن رک چن ےس لام ریما شدت رل والا کروا وک رم نب ب `
 دیر قے ر ےن نرریا



 ناوض اکں وی رات اتر وار کو اکے مز راووت a ےا لوارصح م لم ..ورظن گرا
 حسب بد

 ت تب ارقام یه ےس لای ردا ایک چ دیت تمور اراک کھ ج نیو رٹ رحب ےک تلک لع ...:سرارخإ لات را

 تم ما را تزر واال تب 5 ؟هنس تلف لا ایٹم ادفل تال ارادتاسےک ںویج وف لیپ وس تاس۔ ئی م سش ےتار یار

 ایکراہظااکی رادربنابرفو تعاطا یکد چن اطلس ےن یلاپخ ریما ۔ایار ہفت

 ےک بسردا ۔ایاھٹا فلع اکے ن رکت یب لمس روا ت کر قع سان ان کیا ےن حرا نب نامتوا ییزافنلیاہ لام ریماردحب ےک سا

 ایا فاع ادرار ق کا کے ںا_ ےگ طط کاپ ےک( لع یاو )رب زہ قدس ریما بس

 لات در کوش ات ہناملاظ ےس دادفب لاا رحب ےک ےیل ام مدق رب دادخب تضہال اراو ےن لاین ریا مراقب 21 اکل اپ

 نیر ئی لیپ کلا نم لک زار تارا اچ _ایلناو تے ںوسیکرروا نارکادوس.ایکہن مجرب لامخ:اگل رکوع

 7 یی رک اف سل زاغ کور چو عیار یر ی ے نب یک دانا

 لی ما ایکن رم ع ےس ےنرکم تمل ا ےک تر یئافماد نوا نھقلا یضاقر کو عی یدقو مکس لارا یکے قم

 رگ رد سو ان4 آں یب ےس تفاوت سکس ار لئا سی هر آٹا فاعہ ایکن ایپ دہ ےن
 بان ایٹ اب ےس لوم ماد

 " لی لاوشواب ۔ایادلب ےس طور "و 9ص ٢ .:لاغوگ یک لات ریما

 ےس مات کور یکم لک لی اوک پٹ ہد ےہ ےتاروااب آں او حر گے ہدعواک د وچو ادخب ےس لایت ما اچنکدادقإ تفالْاراد 3 رصرا

 ت71 صید قدر روا 7 ریز نو یر اردو ی کی اپ لو ماد امداد ےیل

 مانکن کود ےک اتم گرو و برق یوگا تضاد کر گرا گام امر اپ روتر

 ارم نر نت کز اراد شراوسرازب کیا ےن ہقدصریماذت ایک شے تاعتاو ناوکقد صر یماہراہود ےننذیلخ خان ۔ ایگوم مدعم

 باما فر کن ذرت سالانه ےنرک 7 مارک ناپ رک ین

 ار قضا کارگر نیز اف کس لس درب سل پر ضا نی آر ہوگے رھئناطاس....:ف یگیزاغاباروا ن

 ایگ مس ناب نا الا اقم ےک ٹن اطیاسوکں ایمر ناطلس بججخ انچ ۔ا

 نا نام اح پسار ا مت ید آی نمک ےس ی زاغإیا۔ایکتاوروارقب ےک کر رتن سلوا ا 7 7

 نا یک ےک کے مد ی ی ی یی کارفرما کوک( ایک لق لاول

 ۵ یت ارم قو وک یر وا یوم ترک ار اتو وص توا ںڑتاہی د ےک E *نامتس نارود سا ۔ی داد سواد لاک

 ,E ںی 22 اوہ ضاح لم تمدن یک نج ورگک یا اکں ویماع ےک قور ںایکرب ںاہج روا ایگ

 ےک رب بق ا گیر ود وک راک ن ایده ول قاب هک لج هاي ژوارخب ےک ڑاھچی ٹچ یف ےن ناروا یزاخلیا

 لایک لب و

 را ےس دسر ار اینک اپ اک تم اطا کت دیکر اپ ےکالع لاو)ہقدصریماےن نیکض بے سا لب شر ارغباک ی زاغلیا

 دارت اب ےک وتو بار تفت دلایلی روارا اگر صرع رود ابد باوج ںیم

 روا ی اف چه سی یل رج تقو ناں وور دکوری آے پا یکن امت کاخ ےس ایایلد مانی ےک نیلخ ےہ لورم

 ۳1 مدرک اخر ایا توراپ سس ونگ اڑا ےل وچ سا بن ید ےترک اراک لحن

 (مرتس)ے کی .ب ام نیست ایہ ےکاییقرت مینا لا اجرا... ٭8



 نافوط کوہ رات تروا کز اکی مز راوخو قو پن ل ۲ لوا سر رلج....نورلخ

 ا یو ید راو مچ تار یی راک ایگ رضس ےب لا ادا تا اکو زا و ده یئاکنب یب
 کی نا اف

 سام کرب رم نج ہقدصوک 0 تالعر

 / 0 لس ٹیپ ا
 رھ روا ای لچ او لع ہقاصرداسا و

 1 :خرا اے طساواکن یم

 روا قرص انچ یوم ورش اشو لوما
 قرص نچ یک س اوترو کک اے قص ےس نی اک کی یکم ہا صدام راج ےن قدمع یک ہہ ہلجددرانک
 ا گا ا ا اد سیم کراس :تس ما تا و تیزر ی دے دانگ اس
 رب اه بم اج ید ی الباب بطخ یھ ناک ویب ےک ناروا یز اغلا قد صرح ےک مک

ayمم  

E 
 0ر  Eارا ے بو ی

 نیم باکر ےک سنا تسد کیا اھت اک خوف قم یز خرم ا ا ...ll تار “ےک وغ 72723

 روا یک ماھ نہ روت ینو عا ومر وص ںیم ابغا کتب یک یوم یک توک کالا تن بذر
 رک نفوس ےک راک اچ تم اےس یم وم نیر کا
 ۔ےردقاواکرخ ےک ویب

 میت سد یابد آر کل ناافصا رضا راس کر نرخ نسل ریما گهر سا دوم کرت ن اطلس

 شی 7 مار آنچ ےن بھ لاک کان ر: لای ریما تام ےک ئ اطل ایگوہ تما ےس دت ن اطلس سم نا ابد
 هاش اور باہ کنارش جن اطلسء یف ۳ رنک کای نسیم اے وہ کرو ناک یکر فہ ایکم ات یم نامے

 در کپ آں ہرا ناطاسہ باقم م ےس ال فیل شتل اپ ےریم پ آکر آم ایپ کیپ 9 لس هد نر تا
 گود ر فر دوران ورک

 ےس نوکر ودون نا لا دم پدرام ۶ ےگ یافت. جا کرد تری

 نااطاس اھت وج وما نہ نالا زر قطع لاو بانک سان تم ی ته سس 0
 ۔یکی اد آف فص ےن فرق ںوطود بیرقےک نااسارخ۔ایم ورم نا رک ۓاضقق یخ یک اھتاروا اح ا لوک ورایکرپ
 ورشا یکن اسھت

 ناریم عوف ید ھشن طاس اچ درک يک ہن اطلس وفات کیان زا گیس قرایکر :تسگیرگاطاس

 هر ۱ ۱ دل خان اک رات ےک )ا یالصومماناکپ اب ےکءاسدر ا یکتا .9
 وصی یکی ریو اکران اعام فاض ےک تای ےس یال یکایک شن اک ےک ھن اطلس یک یکی رول درک نت



 ناذضاکں یل راتاتروارگذاکیمزراوخد یت وج ن یس ۳ لوا صح اس مج... نورلقى اتر اج

 سٹار: ام 1( مور) ندرا یل یکم ا ںاہج ایل درک چ سش( الغ روس )سینا ےک ںویہارمج ےنپادنچ عن ےن ھھئناطلس۔ یک انب ےن

 نم یه فر ط لر عرب تس ناف اب رک سوکت نفس اعیاد نزولی چونم لوط نا اوہ تاور باج یکن اہفصاے
 ورم زج وای آر ظا روس کن وک یک ں اہ و بج ۔ایگگاھب فر یکر براہ درکوہ نی ب دعب ےک تست کیر ش ںیم گن اا یک کک اھ
 ایل مورک سار خب ےن ہا ہہم زج روا ایگ عی نا

 یکن نا ےس پاب ےک سکا ےن ںوگوا اھت ترک د بی تک ہیماظفسددع شش نامز ےک پاپ یس ا کلم لاری نرم - : کیلا ی وص نی ھش
 ها کاج لی تال ارد ےن نج انچ ۔ایدرکو راشا اکی راگ جم )یک اوکو دب سلوا یک رہ گے کیللادی وم ذت کت یاکش یک وت داز
 تقو سٹ اھت ںی ہم ئای ےک دجئ ن اطلسروا اھت ہدنز ( کیلا زم) پاپ اک تو لای چ شاپ ےک یل السابلا کنملا یب یی نشے .یپ
 ( کم ادب وم )پاپ پار کو عل ےہ یار اد رکو رپ ترازو ناد یل وموت یاوعڑم طخ اک ان ےہ اروا ایک واک ف دطاس ےن رت ناطاس

 یک لول لوح صم سات ےک یاروا اد اپ ےک ٹن اطلس( ھم )2ت ایگئارام( کلم ادی وم )پاباکس ا بج ھچب۔ ایگ اےک

 بل ورم شست تبار شایع اک قا نج کز اخ نم بنا کم. کما منبر نر
 ےک رک بام الف نم یر شیت یدک ۵ راغی اشک روس ارم نا کل تاچ ۔ایل لاک ےس ہضق ےک مازبہ نزئا

 کک ایکو تاور فرط یکن اع تا ےک ناروا درب کناف قرص. کس شاپ ین رقص کاربر روتر

 رز وای خم ار نا کک ےس یا ایک اچ یاو فرط یک عدوا ورک رپ بایساو لام ےک مارہب ۔یئگ مم الخا یک اوم: نا
 ےن لل۔ےڑپ اناھٹا بح اص دب ںوتاپ ےک اوکاع لئا۔ایلرکض ب ام دعب ےک گی کیک کیارداایدرکہلھتپہناحھتاسےک ںونامکرت
 ایگ آن اد ےس لاہدرلچرواایمگف رطیکت یجدحب ےک سا ۔اھت ایمان: اول ےک کفر وکس روک ایک وں ودرع

 اس کل وا لس تب کی ناایمرد روا راک نون اطاس لوک نت ک هاب پاپ آ :تف اصم کم شروا تر ایر

 بس یی اید یک کم شری یکم السا نانمش ہا اچ اک و کش مایضاکل ام ناصقناکں وناجء یر سی یئوکیداضو نم :ےاوج
 روم انود ۔یکک یر یک یر ےک کل ا اک ناپ نا ےن یقرایکرب ناطلس بدن یقاب ہقیقد یئوکاکی تم ےب یکیمالسا نیاوقروا یکدعح ات
 نا اتچ۔ایگاتوودام انس کرک اور اطلع قول یکتا یاب سنا سکس دم انہوں وغم تے ارتفم

 ین یک اے ۔رصود ےک ا اء اق ں ولوو

 ۔ ںیہ ےس لمرور یک: ھم ی عب ےک یش تنگ: ارش کک
 تمر نادان دایک نلاطلس۔ ےئ اج ایم یل ن اطا نار لکل قت کن اد اوج تور کیست کراس. ا

 گود توکار زار

 ۔اگے رک یک اھچر لاو ماسال یقرایکرب ناطاس ك

 ۔یگوہ نایمردےک ںورم زو تباکو طخ سی

۲ 

 نورمن تصور ی ارج فرض ۔8( 2ر( ن رنا ربط۵ ایف هرلچ نا نیا لاک ئر وکو )ےک ۲ ا دتا

 اترا لب لپ ےس ےر یتیم سیم ےر حس...( می) ( ندنار یوم ۵۳ف صا دلج شا نیا لنا ھید) ےھت ےس ےن مانی نا
 اک برا تمبر نافصا نم ارد ناب زا یل اق تر ایک ب ناطے نر نچ روا تیک طب کشت زرد« ناتو

 ناسا سیا شا 2-در کرہ ارواب ےس اچرج ناسا کک اھا رہ مک ون اعاس ں ووو سو رعب اھت ںی ےک ھن الاس ص

 ( مرم )شنا مرہ اھت ی راھ کو طخ



 نافوطاکں و رات روارکذ اکی مزراوخہ قو نال دو لوارصح.... مش .نلورظنما ات

 ېو 7د مایضا تمردخ یگ و یہ اچ سم تمدخ یکن اطاس سپس ایفل یر
 ساید قلم ری زن قرص مال قا وا ماش؛ لم ورم زج کیر ای درا کب اوب الا باب ےس( دور بس)درتسا مگر اطلس ۵

 وضو دنا مد کا یاب

 و کت اےس وہ عفو عر ےس ڑھبے راس۔ایاھتا فلع کان ارش ینہ اپ روا ےک دے نہر دیگ کر انک دبی

 اینست کد :رکل اوحوک قر ایکرب ناطلسروا را نرافصاوکن انصار رت ن اطا :نرایکر روا نابخسار کھ
 تشاخ و 24 یکن ادا باد شراب ارگ تعالی رابط این یا نایفص یاس
 رکے د بابساو لام. کت دای تے دص یک امکییروا ںی رکے تراک ناطلع۔اوہہناود فرط یکن لاطاسے نا فصضار گے مانو
 ۔ایدایچ ما لم اپ ےک ھن اطا

 - سام ت زاہا یکے اج ےہ ےب بلخ کمان ےک یقرایکرب ناطلسےرہظت ضیاخ اوہ ضاح یم تفالخر اب رد زیاد کس ترا
 _ایگاھڑپ یم طساوروادادفب عئاجہبطخ اکی رایکب ناطلس ںی دم یے نانچ

 “ج یک کہ طخ ےک ق راک ب ےن یز اایا کک یی رقص. قاری کت العل کاخ ےب ےس یگضاران ییزاغی

 کرکتر فدا“ ومار ا ارپ ےدارخب تالار دواں یئآ ند نیپ تکی کرسکی زيرا یوم
 روا یر اي ایم نوه کن + اس یخ اتم اغپاکت رزم لا 3ص را روا ایل چاہ وت رک وچو ار خبز اخلیا ایگ داد تال ار

 ضو ری ٤ ںوم سا شپ ضااکدادخب ےس فرطیکس ا یھ ۔ےئاج اب وک یک دار کے سی ےس تاب یب بم نود رم ایر ۰

 انس قصر جا نکا تشکر یک ںیم کات نکہ ایک ں ترک ےک رہو شاز ےک مو کس قرار اطلس ےتالع
 یل رفت محرم دیحفوکریطخ تنطاسلا ورد زای آریا( راھکرب ناطلس ےس غلف م ھے هری ها ۔ایگ ٣ں اد ہلعروا ۔ایلرکل وکرم
 (قلوا لو ہداجنلاو)۔ایگ آ آل یئاودا رب رواایلفلع اکی ئرادربنام فو تعاطا

 غ لیت جھک دان یاب کما نیش سکس ج هه بود پ آ ....:ہرصاح یئاسیک وا یک یک ں ونار کس نار
 ہا اھت رکی ارگ واچ رق کات هک گز ماا کک امتد ب لے كا ارگ عقب لوک ماش
 9 کے کرت ھات اپ یم نارتوس 0 اھت ناروا یداعاکر اش یس با
 هام نصب ترسم الی ای درک با جک وب و ذهن لاو شاخص بد اقا چ
 ےن ایگہر یئاب یئان واچ یک مالف کیا فرص۔اید د لاک ےس نارتوکں وفاھکرتے راس ےن سا ۔اھت زی اچ روارایشوہ تیابن یف زا ضا رح اید

 شٹیاقرپ ناروا ورکل وکی اہفصارمئیےن یک ام عمر فیس روش نوین ان وام اساس اف
eازکم راروان ار م < و یل رت ی تاغقا ناداں ویت امی  

 لس قدم ناب یک وہ یک کج نج( رھ ) انکی اد نامت دا( ناوی ج لاو ) شرا :واتاک ونار لک ملم
 کک نج ؛ تمصاخعیکپ  ؟ےک ہک ئا سا۷ ںیہ ےہ ررکرب دوم زوکییمالسادالبیئاسییکاک تاب ا ےن لوفار کج یئالسا ںوٰود نا نال ات اہ درک طم
 ۔ایاھٹاوڑوجاکدادعا یک ون اساس ے وہ علی روا ماقمرواایدوکر اط ےس الاب

 ےیل ےک ےن رکن رام ناروا ےنرکک نج ےس ںویئاسیمےک رک بج م سش ین: ینا ضش چاناق چاچ : کج ےس ںویئاسسی
 ۔یئوہ یھب تسلیم هم درگ وا برد کرترارنب نھ تاس ےک مرچ روا۔ےھت یئامک راج تاس شیر کشی نام ےھھ ڑب
 یالس راد روا بقا رہ سس و و شش یس



 نافوطاک وار ات اتروار کز کیمز راوخو قو ن یس ۵ لوارصح.... مش... نور ج

 ےک ںویئاسیع ےوہ ےنرکت راغو لگوااب درک۔اپ ںی اسیر کٹ اپ نون حب سام قرن بم تست اسیر های انکا

 . ایل 26 کن مہک اکتبر لو) لورم شرق تمت هک کیک

 نیکی شوی ست هک یکے هک ڈاھپ هل کلاس لاو یو ریاض لاو) تم... ساکن یک

 هک نولو اکن کن د روپ وید تساقیکں وسیع ےن نود نا بن نت یکم ےب ب ںونارلس تو ےک کر

 کلر را ت یاب کی سس است تہب چ انچ یکی تي ملک واسم کا اب کلی تو ماش

 س0 06 - 0

 ےس من کمیت لے یت ےک نات لبو ورب ہک مکے وا یک وف کش یچ دعب ےس ایف ....فااتخا سیم حروف

 | نا رک چ انچ کوم ت تزع را لب ںورکنےک ںوکول_ے اگل تا ےک ںویتارسےک اهدای زت

 سا ےن نام ایکو دارااکل اق * ےیل ےک ےیل نانو رفت سر زره کن اشا ابال چوک للو ورب سم یخ

 علت روت نو اسیع لیش تار ۔ایدرکخ وکت و یار وا ارز لار اچ نو اء اگے اجو ارپ یقازفا یم ںوفالسمرکے لاش

 راز کا آوا لکو ند ی وبا ر ےک رص اک ن وورد ای IS تے اددااباھڑب مدق بناج یکن ات ےن شپ ۔ے

 ۔ایلارک ره لطف کلا اجولں و رتن ارلسر خا اسوس کیو اےک لوضے لوررب شفای

 . روا ۔اوہئاور ےیل ےک دادفپ رکوہ لین اول ول ض را )ےس نااہغصضا قرایکرب ناطلس .. :ی کت یک واش کلم ت او یک راک

 اک راز یک اکابر یما ید تعلخہ ایان دہ دانا یل اس اب تقو سار کس کو اش ککے ےنپا۔یٹوہتزش سیم شرمرگایچپدد:
 روا یاب کشف گزار اروا تسع اطا یک اش کاکو ک ور اکران ار اپن او مز ا دیا اک مس کیت ین ب

 مچ لاسوراب ےک تصوکعےنپا ےن قرایکرب ناطلسو 3۸ خر سا یار خب گول درگ اد فر یکوادخبوکب سنا

 1 سم تب تومور یک شارپ بادکنک اف راک تر 1 سر

 ۔ییدرکای ایہ ےیل قدی ناشی تایر یم زچ

 ےس ی توک نال چ ےس اکے ید ےس کروا بارد: فایل نتا لمم تمرکز ےس اے رای ..:رود تخ کرار

 تا وہ ایاز آے یی وخ ےس فرط ںوراچ ردا ایگ در فب اہفودتفروا یوم ( م لقت ) توک یک ا بج نیک ےھت ےھجرد رن ےن یک

 ۱ یاس لو پاس اهن نم رای نام زاکت وم

 اپ ےک قر ایک ےس دادخب۔اھق س دادخب زایی شرارخبریطخ کم ان ہاش کل ےس ےک لار ها تو یر یر

 ۔ آں یئاودادفب ھتاس ےک زا مارو واش کت ےب ےک اراک راي بج رھی ات اہ ر واخ متاس تاک یادوی یکن ابغا

 ہبطخ کمان ےک واش کلک ۔اوہرضاح ںیم تاخر ابرد کر تاخطرماروا یز اخایا۔ایکل اتتا اکو اش کک ےس یٹج مرگےن ره نم لر قوام زو

 ۔ےت ےب دوکہاشکئاداد ےک لو ےئد باطخ یقدوک ادا لام تم تزاجا ےنرذیلخ انچ ۔یکت ساوخرد یکے اج ھڑب

 3 اید ریس نسل سا ےنپنارپ ںوقالع تے اے ارحب ےک گے ھشروا قرایکر ..ورصاحم اکر ن اطلس لکو م

 فر کھ ناب کرسی نایاب رذ آےک کم اق سم رپ ناددنچ شیٹ انچ اھت ی آں صح ےک تملا ےس درب نا

 کرک گلاب عن قرار نایفصارسب لس تیم ی

 رش ہے(2۵ دلج لاک راج )کس مارے لیکس ی٣ دل ) ی دی دوجوم سا رگ, تشکر 9

 -ےایکرپ ےس( ٣ا۵ فصا*دلج لال ان زاج )رے رشک نس کجا اخ جی پ۳۵ دل )نشیب یپ و ثب ےس



 ناو کل نت جوار کم زر اوت قو نیا ے٦ لواصح۔...مشش اج ....نورکغ نہا راج ۳ رج
 ابر می سن الت تم

 وہ رت یکی اور اوہ تاور تار ےک ارم حس دارا ی وریت رب ےک ی .f1 شش وبا لم وم
 رک کر ےک لکو مے رھ ی رکی رتب ہعلقر وا یئارکت سرد دانش ایل الکل اوج یمن دیگ برات مست یف
 لا لم رے در روا ےہ کوہ تحلاصت اک رایکر یئاپ ےریمرد ارم اول روا ایک ما اکے رک لاوح همای شراب 1
 ر وقل نوے راھ ںی م کیک اپ ہرارفااک ت اب ساروا ایک ی یک یخ ی واک ری سس کا اسب +

 ۰ 1شب ام رے ہے رعب ےک عر ےن قرایکرب ناطلس 'ایدادلباپلوج یکن یھب ک یا ےن سٹ اچ اک ں وھتر
 یرتسروا قت نر یھب پمپ لیارو ار یک یم ےرصامم ےن یا ادب ایگ 7ش شیکےس باوج ساوکدح 16 ود نیک کوم

 سی تا لا سو مرمرو ارگ کروم شاد رر اتار لو ماقتا
 0 ک 3 اتاما ریپ زعم کیا برک لکو تسد ییا وفا و

 ںی لک ومرت کت اف یک توری هلو راج ی ود نارود ا سما لر

 کاو ب اوج رہ ہا ون ایکہ روش سے راب ےک دنت عکسای ماوس رک
 ےہ ص2 ک بلط ےتار ےس ںورٹام ای تک دایز ےس مج پ آوکت قو تم + ے رضاع

 رشک مار تنطعلس لا زوروا وکم اغیپاک تحعاطا ںیم تمردخ یکرھج ن اطلس ےن شر کدے 2 ار کت عاطا یک نئاطلس ےن ںی ناک: ال ۱
 و تار ن اط گرام تمون کر اطا اف یم یک ش یک ےس ۓار یکک نم دس یش او ےئلس ےک ےن رہا

 رای رر پاوا رولو شر رر کچ ےس لایخ ےک ےن رکرودوکبا ا ےک ناروا نانا ےک بش لی

 دار ای رد هلی دان کامل )م کے دھن یئاھب ےک لاروا قرایکرب اطلس... :رآدارقإ کن اطلس
 تا او ناوک ایگ رخ اش لک ابا اروا یوم تانو یک رای ید حب ےک سا | گم ات لوقالع پا پا ےدرایک جم

 ی نوری اراک مے جو کت افد یک ایکرپ ےناگ 27 اتے بک رم کوک ب ج ل اںاطا تت سا

 یلاو) قر ےھت نیم ےس ماما امجد ریو مال اک قتاب نب * لیا لدملا بق )یھ روا شر _ایگوہناور فرط یکدادفب جج
 یں ودی اد / رز رک دادخب ا تم رض کرت ناطاسو یش دروا ناری ل ڈش ےس اےک رایت روف کت ہے ( لع
 ےر رن اطلع ےن لوررنامک ایک ب ےھت اپ ےک دادغب ا یوم ددا هرس لب اقم( لب اتااک شا کک )زیار ا ےک اےک رق اطلس
 رئاوٹڈواپز ے دع ےک تعاطا یک ت ن اطاسروا۔ کف لاخخ یکے ار یا ےس ( یئ ) یک نکا اوا 0 - -- یکے رکج
 ایگ ںیم شین لوروشم فی تنطاسازوروال ور تارا سا

 شا از بلخ کرم ےک یا ںی تست سا. از واژپ بااچ فرخ ےک داخ! ےس اطل :مان ےک ںوہاشداپ سیم وب
 ۱۳ ناک یت و ناپ فا یک او بش مان کاش کم اطلس وان اطلس یقڑمںوفاطاس ںونود لورم اچ

 ۔ایکانتکارپ ےن علا ناططاسفرصےن ماما۔ایگ

 ناروا ای الپ ںی ی تشک ارام ار : باک یر داخل روا تع اطا کز ایا ارا
 لوس اقا فطر ابا رکاب رولایدرکاٹ! ےس ےیل فلعٰرابود ےن فن نا 2800 ایک ھا فطر ےس و
 پک دجئ ن اطلس نھ اواا۔ایکہ اور یم تنمد یک کن اطلس ےیل ےک ےنرک ون اھ ولیم زو ۔اوہ اپ بش ےس لاوکز ایا یما ۔ےہ سی دئاف
 (مرتم) شا ۃمقرنع ۔اھتایچاکل واد اش کلم ناطلس یف قا 9

 ایر آ اک جت تن ۴۹۸م فام ۔ایدرم رکورپپ تر زاد نادم کطے ا ےن ھش

 وج سب اے ی ب ۳ رم یی

 ےئل ےک تمدخ لام دوا ہداراھج ںی اچ کرام

 تم ۳
 ۱ اا آکے ما ما



 ہارکذ اکی مزراوخ ہت وک یس ےے لوارصح..... شش ....نوراخ نار

 ۔اوہر ضاح ںیم تصدخ یکن اطاسہحتاس ےک سار: کت ساوخدد یک الم ےس اھت ذو اھ اطلس )نب نس اھلاوبا کیاادحسرک ںیم
 فیر وا تانصقلا یضناقت ند ےرسود ۔ایھ تک وک یک اعدام وبا کل تاپ نت نرو ی کر وختم کرس اوخرد ےس ھن اطا
 فص ےس تن اطلس اکے ین ددن فین تا ںیہ ےس دعتاسےک ساوجوکء ا ھا ناروا زایار بما ۔ ے 7ش اب رد ےک دھن اطلسوحتاسےک نئاھٹ ابا

 دنا زی روا بد ناو اح لایتر یھاں وہ پاپ اکل ! شیروا ےہ ابا یم ہد” اہک ھن اطا ایگ اہ کوک یل فاح ںیم ےراب ےک ہا کلم ایل
 تل شعری ترم لر راک کد

 ما کاو تز کے لود ناق ن اطار انچ ایگ کک کدر رع نہ قص ریما ھوا ۔اوہ طاح ںی یتا شراب رد زایا ما نوے ر سود ےک یا
 ۔ے کم۳3۸ لو الا یدام دام یرخ او ۔الے تک و 1یذبروا ااش

 E 4 1رہ وک تقی دوج )نام ےنپا ےنزایار یمادعب ےک ںوٹودنچ ےک :نوہ کوک ےس فرطیکزابااکن اطلس

 نج کما دی اھ ےن زایاریما ےض ایت یک شوک م نا ےک یی فکاحت ےس تہب رواء یارب راتیب ۔ توگو یک جشن اطلس سٹ (اھت ناک اک
 بیتا رک نی لای درو رپ یقذدوکں وصال ےنپا ےن زایار ما ےیل ےک ےن رک یش یم تمدخ یک اطا اھت ابل ےس ےس ہک کس لا
 شرت زا انچ _ ج ےک رکا یک ارن بسی ےس یک ترا ارضی 0

 ده لاو سا ایت مال ا زیا ما واک یب ےگ ےن رک از ڈار ٹیچر لادانہپاپ کد بج ےس ہہوا ٠
 سوراخ: رتبو ر زو اونایی ورگت لاو اکو ج کلا ےن مادخ اطلس ایکٹر اپ ساب ستار

 ےد فرطیکزاباریما سج لوک مناط تقویت دیگ چ ںی لیا روا اک ااا درک ۶ تصدخ یکرگناطلح ایما

۰ 

 نافوط گلو رانا ر

 ۳ اف نا نان تے 0.0." یدےار
 ےیل یک لاک زار یماوکں وگولدنچ سم نوک عمه رجم ناطلس۔ یکت یارب یکے راحل اطاعت ورا لود ےس نرخ
 ےہ زو ایگ اب رک جد وکرظفنم یب قدر یما۔ روس شرک واں اوگنادزگےس فرط یکن ازاباریما یی ۔اھتھکراپ مچ

 دوو خفه هستم نا اطلس يک ار م لکلرکن کہ قاو سار کشلاکز ایا ایا لاؤ اک ہم پا ےن تناسا
 ۔ایدرک ناف اخبار هک ای لایک

 یادی اش لد لوب مم ےک مار عب کس تا کس هاش لک ناطلس۔اھت ےس ںوہالخ ےک ہاش کل ناطلسزاباریما ادا
 یکزایار ما سیم نٹ کیا تاودب یک اد ۔اھت ۓارلا بم اص ںی ںوئاڈ وا فقاد ے تس ای ب اگر جرایم سرم

 لب کات وب اروا کوو ناش تمت

 رج ۳۹/۸ نلاضمر اب ایا یک ت یم تمدخ زو کک لاد عسر و مرار کس اد شود پکوان( یزواکزا ریما یک اھل

 دق ےس تمام نادان ےک ناریل استر عکل اتو لایک دلت

 یا ایل تمانعو لوک یش یا پا ےن قرایکرب ناطلس۔اھعلقروبش کیا اکر اد نگ درام :گتہ یک ٹیپ ری نم درام صحت

 ںاھتراوشداناجر زم ال نج ایں ولا ق ی رکات دارام توام اکاک قاب هر تم کیک درک اور لت

 تفت ےک ےرصاح سم آے لم ےناقوب کر یما ےس اقا دادی اقا گپ نوار تو ہت قو ےس قو



 نافوطاکں یل راج ترار اکی زر اوتو ریت وک سال ے۸ لام 2 رلج ....نورلف نان راج

 راد یکی اکے ںی وف یا نا ت یکت ساوخرد یا دیا ےس ترا نب نامف لق ی او ۔اھت م تفت ےک ناک کید ؟تقو ںا۔یگ
 یاس تب ےک پاب ےس کارو رقخست نج گہ نی دلادام وہ ئورش یئٹوا۔ۓج آم ناردیمرکک یو ھٹھ ٹی ات را 7
 تقوا ن اقر اک آے رہن او کن کا ےک لا ی مخ س ا اے یگادرم یئاچشا ےن ںوگولنلا۔ےھت ھت اےک اوور

 ےلقوو ککت دم کیا ین انچ اید رک یت ی اپ ےک( یل مک ح) یففم یم نیدرام ہعلقےناقوب مکر ماکو ارگ را نیب قاتل
 ۱ ۱ ۱ ٠ راتلی لری ندا
 تا تواند تے نا نب درام لئاروا ےگ ےن رکودایذ تہہ یر گندا لگڈرکےک جا وفودرگبج: :ےانر کک ینا نب وتا

 انب اس یں ووالد تای اقا یا یں وورکے ری ناں درک( رے ریت رگ” ياولہکوک( لق یاو )یے نوت 1کس

 ے یتوقای جم انچ ادرک دوکیتوقای ےس یٹون تیا ےن غم ےاج کف یا ذا یک سی ںودرکولقل کس نک اوہ مقام یب
 ام, دیتا لقب رد یتا و طخ کم یک تالف فار طا ایگ ادسنااکی رگ اذن یکل ودر ریل نا ےس یئانادروا یاد رم یئ اتا
 ۱ اتکا ین لک یر یر ناف سگ ےنرام نون شپ ںودرکگھپی را فا مگ
 زیرا قوا يک لا ارگ عقل ناب یتوقای دعب ےک ںوفددنچ ھوا ....: ٹاک یو درا
 7 ب نا ورکو راشاوکں ویت نی E لوتب کت هد 1ں یئاو le فول فیکس عاق ور کیا ایلرکرایقفاوویش

 راق لبا ۔اگڈود رک وک بس 02 ےگ درک لا تر معلق 21 دیگ ڈیم ۳ اپ رتی یلفرومراوس لقب مپ لر ارگ

 ۱ ۲ رقیب درو اینک یر لو زاورو اک لقروا ید کمو ےن یک ےگ رک

 رپ تاماقم لوٰودیب ۔اھڑب فرط یکر من یاورمزجروا نیب ںی ارف ھت نے وق دعب ےک ہرا یاب فی اک یوق
 بو یک سج اگل آیت کیئاوکی وتی نارود ےک فلج ۔یھڑناب کپ ےیل اتم ےس یتوقاب ےن ںویتاسےک سا روا کپ ےھت سی تاضورتمےک .

 اڑ یورک ومار موا ا شر چ ایک س
 تراس ارداروا قلی اپ ےک نامحع:پ اب غیا ےناج ےدام ےکر ہوش ےپا۔ یک ناب ک سبیزگ لو

 یک یوق کس اوا کچ ۔الچ فرط یکن یھ تاس ےک سا یھچن امت یگوہ یک نا ےل ہلدب کرہ وش ےنپ اےک رک وں ون ایک روا ے تب تاخقاو

 ۔ای آف ولن امت یارک ی روان اھت دییپرروا لام اہ ردا ایپ اک تل اضمروا ایگار کون

 رخ یک ا دت یکم لچ ںیہنکے تردرض یی ع۔اگز ےن رکی ارھکل ترک تسکین نیا
 ضامن ترم کپ نلامقس۔ےہ انہ اچ نوک تن کچ نیدرام حلف یع ایبتب اراھلنکا یھب کے کل وکن امتس ےن بان ےک لا لنز کس رضا
 سا ال تین رو وز لر سا رب ےک نب درامہعلقرواایلر کف کپ نیدرام ےن یارک ین سدیم اد یک ےن انچ ۔اوج
 مس لات تصور سا یون تراس کس لااقل بق ےس یىی وت افیکہ اف ایگ آسیہ ےک نامت نرو رال ےس دام

 ید ادا ےس را نب نام ہلباقتم ےک ںویئاسیع ےن( سار طیئاو) امت یب کمار تب ےک سا... :یگاور شر یکن دا نب نا
 سم هو ایا ان نج نار ا دوخ ےس ہجو یکی روک یک ا ناک اھت رن روگ یا کره نزار کتساورد
 ھڑپ ینا پ آہ کایہ اوج عل ےک دادعا ینا سم پید وکنامتس ےن کیلا ھٹ ای اھڑم مدق فرط یکس یار طدحب ےک ےنوہ شب اقہپ ںولعاس
 ہازاروا مالغ اک نت ودلا عاتیب )کب نشو یو نیکشٹ یم ا ایکو فورصم ںیم یا یر تو ایل تو دارا ےن نامع۔ ںیم ےک
 رواں ڈار م تون ایا آروم ںککر لج یز ے سینما یئوکی کی گدن زء ںوہایپ سب اھت اھکک یم سا ایچ طخ اکی یت نا کھ

 هایت( ۳۵ هدف ارج لک نر اجح) ےنرش: قت دوج مظفر ںاہی ری[ ٣ے درج )نیا ری رچدوجوم یاس راج 9

 ےہ

 رک



 نافوطاکں برات تدارک کیم ورق و تل 2 لوارصح ... شش ....نورلخ نیا رر اح

 ۱ ٠یہاج وہ تے نشر یخ

 ا اھ فر نر ورکج روکش ووارپ رها کس شاروا لار طت_ تل تیکه ڑہ ایک ےب ےس نامت :لاقنا کرامت

 “کن اکا اپ رگ روش یک یلاووکن ام ےس ںوریم نیا ۔اھتاہ وہ نیب رب رپ ےن ال وکن انس اھتایگوہہقافاوکن کم تو

 _ایگوہ لانا

 -یگد ۓار یک اچ لباد بتاج یک افیکی لق ورن ککے مے نا ےن ںویقاس ےک سارو از ایپ مک نیت نابت قو

 بار کل وریبش یر لر لو+ کت شون یکے ن رکواہج پلو ایت نت وکلا لیں اد ٹا سمن” ید باوج ےن نام

 کس ےک

 رک آں یب یاد اتا اھت نان( اب اچ کن اطا)نادلرا پلان شرب نیر... یار وا تواب یک ںیم
 نر ها درک الا کت سو اتو وخروا ای آد نواہن ےس ناہفار ین انچ اوج یکی رمووخ۔ ےگ وم ت اتات یا ےس ھت اس

 تا ےک نیز ایر فر کوب نب نیاز یکی ع اطا یک اوک ن اطاس رکا دم انیپاک ی ر اورا رخ تح اطا یت اوکپ نامسزوخ نان رت )

 ےک لری باما اتم سا قدر ورک اجے رق ن اعام ےک کر رگوکں ربگشو: نکمع رط سجا یبا ن ون اھ
 ےک ہت ن اطلع ےک داف رگ نب قارما یاب ناتسزوخ یر کت ےک انچ ۔ایاولب ناتسز وخوا ایک اور لرخاکر اہ لتا ےک کرو رہتا رف تع اطا لای

 هراس اردت ےک رکاب د ےس وک کرب نیب نیکنزروا۔ایدرکریقتاسےک لیں ویاھ دا زا اش نابن ےس رک اطلس ساید کا
 ےس ا کوک ں وتان نا ےن ہن اطلس اھت ںی ےک رب ءارما قلع یئایمرداکن اج روا زاوہاور طو ناتسخسزوخ رہپاش رشدی لاپ

 ٠ م تشاو د ی فرط روکش فرط ی ارواایآت ی اترو د ےس اےک ناےسارواال ا

 ھکوج شاراپ تاب کیت مز واک شورا حیات یک مفت نب کک رک ی ےک ھی دا پ آ۰: یا کما ماظن سہ کک ار
 ایر رے دیقوکفک ارے ق راھک وید تلک شوا شے نرایک ناطلس بج رھپ ۔اید لاڈ سی لیتو کلا معن ےن شت

 راز نام یر 90۸ عس شافسروا شک یاسر کات زواک ر ایک کریم اب کا
 سا ےن مج ناطلس ۔ایگالچ ناسارخپ یم تمدخ یکء اش کلم نرم ن اطلسرکوہ یف ترازو دیعفکنللارھٹدب ہصرشز نا ۔ایکت یانعوکک کلا

 ےس زاد رد ےک ترا ذو ناول ےس انب ترو یک دیر یا ییا رغ آے ید ص یری اپ ایک انکو ہہ اک ترازو ین اروا یکی ازفار ہت یک

 کیو ٹنل ٹچ ےن ایک عتوموکی فض ۔اگآ نم وہ تساوی لب ساده ےک نس وا رف ےن کیلارخت اوہ ضاعرپ

 سا مس لو دن ےن یہ ایک ایک یخ ںیم تمرض کر ن اطار ایک 0 7

 ےک یے بس نو بلا گویا نکات تو کتری يک وا پس کان نوک
 ایگالاڈرام ےاروااک ون لصاحدصقتم اک ا نما اچ

 ہار ش یکن ورخ ٹکا: ۓارکر یخ ورحت ھت کوم باق ںوربش یلایمرد ےک سرافروا ناتسزوخاو ات واچ ......یگرشروگی کا اداسی واچ

 ہرط ےس گن اطلسوکی واہ تو یا ذرت سل رو لقت اطلس تو سم فرمت ایام رب کس نوا

 ےک ہر اک کیٹ ےک آد ہد ما یخ انچ ۔یکر ۷ک دنب ہعلقےن یٹواجرگلایکرومام رپ ےنرکر سز وکی وا وکں یگولانبدودومر سا ےن ئی ناطلس۔ اومارهپ

 کر یماےر سود یس الو روضترگا لو اطا کسب روا ید یدودومریما ںیہ اوما ےن اطلس ےن وارا

 اکا ےک داور درب سرد یر پهن وارکل و تعاطاروا گود لوگو زوارو کیلتس و 2

 اکیمالسا رکا یگت اقالم ےس مار جاو تزع ےن رھئناطلس۔ایگلچ ناہفصا اپ ےک جٹ نئاطاسروااید لوھکزاورداکک ونک



 ۸۶ لوا صح... مش لج نودا

 ہت اور فرط یکم اش ےیل ےک ےیل سیب ھ2[ 7
 ادم ان لواپ تمیک هرز رود« لس گناه لا انرکاوا

 کے دا ایک 0 7 یارک کنز اپ
 ےن( 90 را یلاو) یا رن یورک یر نبی اوبا اسر ب فرط یک را رھی اید نکا زا روا ۳
 ےک لراروا ۔اوہہتاذ لباس قوا لس نوا کلم شور 2د ر بام لواج
 تک نایک ی نر ۔ایگ آل اج ل پتا الم ےئئ وہ ےیل
 یا سیا را وکی ۶ر مد یم مد ےک نا کک بجا گارا کت تے لومالغ رت گاھ ےل ںااتراوسپ یگاپ ےہ کی

 وک شکن ایر ںیہ و روا ایک اچ رک ۷ کت سش بناج کی مرا + ین مم تطاض یکی اپ کش شر یکی تورات نبدا
 1 رصد وا ۔ ایا کل یب اس ےک یل واہ رای لر کرار

 کیک راو تک نب کیک ےن لسوؤم لا ۔ یت ل پمربخ یگدقاو سا نو ےرسود 7 رپ ںیم یز
 ۰ یک دنب ہعفی کل سم ۔ےہدوکں وی لس ڈوھکروا برت تال آء لام پور ات مو دپا رک فا روم ماف

 فط ا رمی اسا چاچ یکتساوخرد یکدادما ےس( مورد یاو )السر روا : ور

 1 7 لاخ اکل گم یم الا یکم کی او لوا ہاج۔ا اب نی اوم ترم قو کروا

 باہ دارغا ندی سن بطور را فرا ترک ملا + نبی لو( ارب توپ رفا ) یب
 ۔ایگو+ہناو فرط یک کیم نیت السرا دب ےک یاد اوایل ول

 باشم را را نم یافت ملا :یگاور فر یک ا پی 2 ؟اواقن۔ٰی واچ
 ایل ٣ے ماش یخ کشتن ناوضر کلر کا قاب آل یخ کف لومتاد ین جک اسب سا

 طا لوا الج ے ترورض یکددم یر ھے سٹی بات یکے ات ےک ناس ما اش نابالس روا یئورگخ ردرش یکزادد تسدد: ےن روم اسی

 ۔ایگو+ہناور بناج رک

 تساوثرد یکن ایک اپ باک ام تمرض کاما ےن نور اکے ک کرا لم لا. پل«
 رب وہ رانی کوہ شاد سی ار ںیم ل رم لم ےن ناولسرا عو ااید لوھکوزوارداکدانپ ر لکو لااا ایل فاع اکے ید نکلا ےن نئالمسر یک

 : یارو ےس طخ م رنو ماه ےک قیافہطخ یو تلک ےی ےک شر یار مھ

 اد روک روز شم اق نشر بک با اقا کرت ام اے فرط یا لے ے تونو ق ےک کوک
 _ کت انوا ب "اکر لابا

 ریز ساق لاو ) ناک نجح نب هر( لاد) لاک ت لا نم ایما ے شی ویت ےک المرا :مالسا اک ں ورداف
 د آے اذ اان تایر شتر اپ تموم مقر بس نما: اس تست (ترخ)
 ارواب لا دایزولق ( مورو لاج )ور داقکاوم ر طی اپ دای زعلت بقا ن نج ۳2 مس ہے ےک یت

 ریو ےن نج عج ہیلو دلا ہشسم تے ۴اا ےہ اھتیپ اب اکن السر 2 )ن در

- 

 د۔ےہ ںی تسردوج ۔ےہ رکا



 نافوطاکں ول رات اتروارکذ کیمز راوخو یق وک ن یاس : N لوارمح شر... نووطنا رج

 اس ایهر تن کس لدرداق ن اہ ہلا فر ایمن س لورد قوم ایل جور نرگس اکسس نور سرور یزرحلق

 ایک لاح ےس ارپ تم وک یک اپرا ےک داخ کک ن اطا ۔ا ال ماطس ایپ کر اہم تسد ےک اش کک ناطلس لوزد حب ےک

 ےس دار ات يلرر ایا تسار کار از لکو م لول تتو یا قند سنگ دای کپ آ....ورضاحم اکبتب

 شش ضر لو نا ۔ایلر کور صا و ایپ در شر آے ے2 ویلا تمر اہ اوہ قد وکی انچ اھت یکم تاور فرط یک ہر رک( یخ کن اور لک

 ہد رحب ےک ےنر مک تاتو کاک اھت اکر ر تے قو لک بجر تم وکون اہ ن رے اھت اپ رر کی موکت یا یم ان اینم نایب

 ایک رص ایت اکسا بج ےس ی داپ اھت اتص ڈہ ہبطخ اکم ا ےک یساروااھت ایکو عا کن جک کت عطا یکیشون یک مکا ارو

 کک بد اط ےک رر کا ناوسقد کلم ۔اگےۓ اجایکہلباقم ےس ںویئاسیم حب ےک ےن رک نب ترکی اک در شیپ دواک یخ اکی یکن اوض کیم
 0/07 رضا
 کرک درک کت عطار کد کنریم ےن یاب ایل رک روا ایکو ج لغو ہتھ ےک رکا یوا ناچار زور تو < تار
 -ایگوہناور ےک باقم ے لو اسیر اس اروا

 ںیکرومام ےب لوم توک ی لاسدایگر و7 9 پا دعب ےک ےنرک ضرب لم ےن السا جت ...:ہصیقر لکم

 ےل ےک ےنرے کن ے واچ رجب کس یا دیک تقلب قمر اروا یو یک ن وف کیا ےس فرخ یکم اظ اد تاق

 كا ؟ٹولد تورو ست باغ ان يابد سکس نالسرا تر تدارک خ ویک واچ نک اوه ناور

 ماہ لو دقعیذ ید یا ڑاےک رک حاکی کیک واک ن السر سلام ۔ ںی لطب رے تمور سا ےس المرا
 ےک رگ ن اطا رواد ڑاگاڈ تیت کمک پر لول ملوان حس کج ندیم رکن ال روي میر اراک :

 : بیل وصو نوت روس شر اپ بلخ

 سارا اقوجوم او طغیان فر مجبور ای کام ہی زج

 لاو لمس رپ اد از نچ خال ہرے ہرصاح واچ ککتدم کیا ۔ےت رات ےل ےک ےن رکی پر فرم مالف ےس تب ےکپاب ےک ٠
 ۱ مات تاج ڈلاو ۔ایکہناور یدنم زا مان یم تمدخ یکن لاطلسر کر گری ےن نال تان واش کک سایآ

 نا قرص ہن اطا تو کا ا وماریپ ترفند یک شن ایمرد ےک ھی اطلسرواہلع یل زك: قدمص پچ لا کب ر ما لم قرص

 نادر وید ڑی روا اب رکامکت ساک قرص اب 1 ےک رک ق اطلس ناریمروا کوم یا اب 4 باقم قرص یدک فهیم

 هلو ےایلرک مرم ںوٹارل ضو ے زاس ےک ناف مناسب یک لا نام تل ےک لونار حس طع مرکب

 ۱ م لاتنام

 ایر ےس ناروا ایکو ج یری اک ت سوکر توو مہ ان ےک ںویردیبع سٹبارط اول اھ نہ ییا لا رخش ....لئار عی لاوراھت نا
 ہلودلار ےگ هر اکو آلت ںوقالع یئالسا ند ۓ روا یورک و رشایز ارد تسدرپ ںولع اس ےک معاش ےن ںویئاسیینام زیا ۔اھت

 ین لغت کل رپ نارود سا ۔ڑبانرکان م اساکٹ امم کے سہ چو ساوکںل وفارلسمیخ انچ اکسل تس نا

 ۔ایکر زم بت ام انار تمولع ی کس شا طوکب قانملاوذ ےس اب یئاھب دازا ےپا ےن یلڈپاہلودلارھت یخ انچ ۔ ںیہ ےہ وہ مز تموحن انمش۔ےہ

 ےک لوستر ار ط حس ررطرپ شوخی کوچ روپ کچ کت ۔ایکم اظنااکتظاط یک ش۔ےئ دن زورروا ںی وتی یہ /دنچ وکں وی کش

 ایگ ہہناور فرط یکن شے ےک ےنوہ بایراب لٹ اعا راب رو ےک رکی و ککے لک

 مارا و تاب کس هک بر ےک قشز ۔ایکل بقتساےس یٹڑج رکےن( قخذ یاو) نیک :یگاوردارقب یرامن یبا



 ارگ کیم زراون توک اس .AF لون ح ... م شش زار ....نولخ نار ات
 ۸ مک لت اےس او شہاسودوا ور ش کت اد نار ےن وان اطلس ایگوہناور باج یگدادفب سرم یت نورنچ ۔ایگایا بیس
 زود شی لب یاس هام روا تال راپ دایر روا فتا یت یت زن یکے لئی اور لاری ایل ںوھتپ ےس مازحا تز اچ ناروا ۳
 نا ها کار :لیرادسمز کتاجارفا کتی یگتساوخرد یک ورا اتم ل ویب ایت

 رودوم مار 2 امسال کت اتال ےس اطلس ےس نم نک نرم لا ادرک
 5 2 ری کرس اش ےل ےک داہچ فالخےک ںویئاسیعوارمج ےک ییا ہلودلا خٹدب ےک سارواو اچ لو لیپ ےل ےک یل وکرم کا واتس یل واچ ارم ےک

 ےدلغ_یاولب وکل گیلا لورلا 7 اد ربقروا۔اوہ شاور ئل ےک کن ےس یلؤاج ےس دادفب تر اد سم ء۵۱ جشن اطلس چن انچ درک

 امد با لار ےک ہلودلار ٹر ے نک ر نادا م اطلس ناس یماءایکتصحخررکید بایساو لاماس تک رواہ یو

 سٹارطوکب ق الاوز جت پا قو ےک ےن وہ ہناور ےس کارش یوی ولار کں ی که دا پ ها عد کب بقاتماوز
E RE E NE 

 رھمفیلخب ش وار یما نب لنا: یکت ساوخرد یکدسرودادادما ای اطخاکیدنمزاینو تعاطا ساپ ےک شش وار یما ن۲ لتا ورک ن العااک ت عاطا
 ناور ےک کر رق یاو اک بار طوکےب یطلا ولا نب ہلودلا فرش ےن لا۔ یی روم لسی روقےا ےب تاسو تموت ں وزر نات زو ۴
 رکر فر گوکں ویماحروا لئایعد لئا ےک یش اہلودلا رک ارور فرش انچا د رکھتا ےک یا ب ایس ارم تہ روا ثلا ناھ ایک
 ۔ د کن اور رص مرکو الر ں وتو لب س روا ۔ایلرکا طور اخ ڈو لام ےک ناےک

 وام 7ت احقاو ےک سو: لب لو ےک ساون اردن اس لو اروا نالا کلا :ترارث کل اج

 ے یی یک یر قام ناول اج ےن دھن اطلس کرج رب لع 0 ٠تموکی اکی داج ےس ےناجے رای لود نا نیک

 ۳ ی قلم عدد ی تم ا رک قورت ٦ایک ےن ساوکس یاد
 او ےل ےک کش ےس ہقدص تا ےن سرکه کا ار اور باھار اش لس جولای امد اکی واج اھ ایک ھی ایگ

 اچ مر زر لر سر ادارے قرص ف ااف ےک ھن اطلس کیو م لاء ایکن

 رک ون توکم یک ل کومی ےک ل  اطاسرکا عو گوودومریما ذی ٹو ہ تخفارفےس تدمر اطا بجر :رضف رم لوم اکووووم
 میاد ۷( لیا یئاوز یاد کور والا نم لباہ نیر صف ی تست نامق نیر نکئاعارما۔ اوہ تاور ےس ےک یوم یکی واچ ےک

 رپ پاپ رش se م یک رایت یرپ ی دام J کاپ ماب ےک کورو یک کوم جوف یتا تفر تفر ایک تپ درم یکدودوم
 ڑوھچ رار موت سے لو کرہ ردن( نم رف )یوی ییا رشات ید درک ریق ارج لوس نوش نا گی دانہ کوچ روا

 ۲ رج و لات ءایکل وسو ناو ے لواوا تم تب یک نا« ی تی دز رک یوی یک ا ۔اید

 نافوط ںی ر

 یکدم اظم ےس تا
 نفاس دون ےس رک کش لا ےس مو ا باز تخم یک ویو یکی واچ کیچ ۔ایگ آددداک ر م ےک ٢ یت ور لکی لاو کن ورا یر
 رمت تی فی دددو اس او لوھکو زاوردکس راز است دود دوم ماسه رن سل سا ےج ئیگ وہ لددب و کت یگ او

 نفسی یاب ےنپاےک مس لنا ]ےہ ریروم یا ند رھپ: یدر نیشنولفک نزو روی آرواء/ایلرگرنبو زاورد اکو لق ےن یٹواج دو ز يک جلو

 دیر ےئالع راہ ےک سا روا لم ےندددوس یمنی برگ ن بابساد لام قشر نم

 سر روا تایر افر نامتو کو صب ی ریت وک تم هه ون دا :لوام روا یز اغا

 مرا ےن یز ایر کسا وترد دام بام ےک ناطلس ےس نیبحسصیلاو) نا نب یاب چچی نی جایا ےن ےس نابقع
 نشا یکی وا سیر افایا گود یک تک لوکی واچ ۔ ای ہود فرط کن ِیدرام کچل نی تا ےک جفا ےپاداا با



 نافوطاکں ویر اتروارکذاکی یم زراوخو قو ن یظااس AF لوا رح... مشر لج... نورلغ نارا

 سا ےئھج لپ ہم اقمروا۔ ایلر کد نب و زاورد اک انپ رش ےن ران با ۔ایلر مکہ صاحم اکر این کوہ ناور ےس نیم ۔ یگ ی باس سارا لک

 اگر اندام روی کک اھب نی تو کس تر رک سره ای قوم ًزاغایا ند کیآدعب ےک

 : قم( رپ کارش اہک مت ید کیا دعب ےک لاس یا کلو درب سے یلداہ رک بیرت ر یک وور مت
 نی آی کس نوا یلواج بج ۔ےئاج آے ےک دادا اج ایکب لط تقو سٹ ترور ضتت وہ۶ ) سنے درک ود ںوہ ینیق ناملم

 روم ملا یخ انچ ۔اید کشاکےن رکےن اوج فر واپس اپ ےک( رب ولت ی او )کک ناموا ےن یلواج ویو تلاصمروا تمہانم

 یوم راکت ےس ںی ایک ت ننوم ا: کپاس سیم ںوردارس یہ جرث لا نر اب دز لا کش رم ےس اپ رک

 ندای ر یب رح قت رول نیک جرو یک ناور فرط یک یک اے ےک سا ۔اھت ایہ اپ درک دری ندای دراز ین ات

 رویا رر شق وکن یر جرکےےن سیم تناعوکں ولا ےک روا یہا ےس ا ےک نیکو روا یا ے نیکو جوکم رم دارا

 : دیدرکناود اپ ےک ال ےک ےک

 بت ال آر اب رواے زوم اد رب ی یر طی انا تتوج ا ٠کہ یىی ر کط و نیکرج صم

 اھت تس لاک شون را ےن یرکنط وت اھ ایمر قر کس حج نکیل ھت ںیم ےک وری رود کس

 هتس تو واست ای نجس یاب لر ضئران صنم سالی دید باوجاسایا ےن یرکنطر گلی کہ لاطم کی یلاو ےن مآ
 ۔اگوہ نما اکو رطخ تخم ذی گے وہ لام توں وود ناکا کے کل یخ ےن یر تیک ایک اغا سر ےس اس لوچ ترس رج

 ۔ایدرکذ قرب ںوتلفضوبقم ےک( کا اھ یئو) یڑرکرکرپ عو م ےن نیلی جوا نوچ ا ر ےک رص وزوج رکن جا

 یک دادا یک ر اوسر ںی ےس کرا لیتا انچ کتسور اس( اواکبلعروا شو لش یک ایعر کج )ییا لیس

 نارو ےن تعا کیا یک ویدداپ روا پٹ 2 ایک یزدی یر رب روش کن اسم رو نیو, ےہ

 ید شا دریا رلاےکا دم ایک یف فالخےک یرکنطیےن پڑ ۔ایگ آیا ںوماماکی رکن )دین ۔اکودوکں وفود ےس ےنرکگ وچ رک ںیم

 7." : کد با وک نیو لا مم ثد۹ قباط ےک لی) ساخت ںیم اج

 ۔اید جل اہ دامو ںی دیت وراس روا حدد ز اکو رقم لام یئاپ دانا رش بصترواایکر ورک تایرف ےن ست ےل سا

 ۱ ےک پاچا ترس نہرو بارد نرم اولا ی فرطلیم لو ےک رک( روک 7 :یاور فرط “بق یک واج

ک یاب تپ یک نا ےن اچ ۔یکتساوخرد یاد اےس یکداج ےن وفود نا۔ےھت یخ یاپ ےک کلام نج ملاسےس دعب ےک ۱
 : ھتاس ےک ناےی ے

 ایر دام زبان نت کادر ار ےگ و تاب اور کرج ارگ یی زاغلاولا بسےک بسرواایکءدعو کے

 ٠م اش تقو ساده راکمماش ےئ اہ ےک ےن ڑب فرط یک عم کی و ےاروکی واچ ےن لیک اطع تصویر ضد سا ےن رش نلاطلاس

 ا کم ورق یم آے ہن اطلس ںی وک ورکا ایر 2 تن منزر قمر یو اسیعروا۔ے ایک یمن ےس ماا رل

 ایگ نادر ےہ ےک کت سرد گچ ناب ایک نیو کے ار کا ےس یو اپ گچ

 یه و یر ماست اکیا ) کا نما اپ ےک یلواچ دعب ےک ا... :ہرصاحم اکی ٹواچ رب ہقر

 ۔اھایلرک تپ 3ر ےک رک لاس نب ییوا ییا لی قر اوز لاس نجیب رص ےک کاتی رداد اھ اوہ اھت اخ اکی اردا یھت

 چاچ ۔ای آں جاو ناور کک انچ ۔ ی رک اسمر کے د ج اوا ےن رب نکیاوہہناور فرط لر تر حس بلعر رخ ناو کت

 بت می هرات قرار ککندرتح۔ایدرک وک فرط کد ےس ےک یف وکرم کری سا عذاب ماکو

 اھا ات تساوی ورا یو اچ دیک رک ےس یل واہ رکے دے ڑوھکروا بابساو ل اما تہ روا کس اود یکی وہ



 ا ا س ہے اھت ناس ہي سس ناذوطاکں یب راج اتروارکذ اک بم زراوخو یت ون ناس Ar لوارصح.... م لج نورلف نار ات
 راس ناب کنگ خدا اپ سنا وار جمع ان نا اردو... ۱
 روا یکی وش کشا یک ا ےن ناطلس اوہزضاح سرا رد ےک رک سن ایدرکل نم قوت شر تاپ یک ےس ھت اطلس اتق تلات
 اتات ےک یلواچ کاایک ی ای وک واج تاس ےک رام نیا ہ لو دلا تی خاکی ذر یکں ویتئاسین بج مک ایل ل ال لنت ان ا
 ویترای شون یکداہج رپ ںویئاسیع ےہ ےئوہ ےس ور صاحماکل می کج کر کش اشروا ںیم ا وہ ردوکشوخ ھتاسےک یباشرا رد
 شورای کس فرج رپ ںویماسیعوکل سسر اچ لو مارکت نی وار کر ارس کس قوس یلواچ ۔ےدرکن فرم
 نیست گہرے فرط یکدم اطلسوجاگےہر لیرا قا ضعیف ےک سنت ا ذو مشلیکک نک ۔ ںوہاترکلاوت ےراھےک تنافعروطہاوے یب ےپا
 مچ ا ےن ںور ڈناھم ات اد ناچ وک شوق ماچ وتو گیت لی الکل ےس ےس وہ ب ل مرکو: تقر ےس واہ
 کروم رک یوکے لو رگ اطاس زا رخ شتر ید تس لس سود منا یکل یی

 -ںیہ که را پارک یج لر والو کک تں اہیاہ نک ہرا
 لاکر اعام ےہ کت یک اب ہنادنم یخ تیاہتےس فرط یک واہ روا ا آباد ںیم تم رغ یکن اطلسر نی غ لن نت

 ۳ ۔ایگ+فاص
 وار یاس لوکس ساب ایل نیچے ںومزالمےک چ۰ اوضر کک ایک روا فرط کی ارش ےن یوا ع! ےک کا

 ایت ت وا جازم کی تاھا کک قروش ی ن ایا رر حارق ہم یک ق س سج ایک ٠ف

 ےل ےک ےک لج ےس ید اچ ےک رک ترم ںی وب لوک ۲ ت یوق اتد نہ ناوضر کر که قو لا... :ی واچ روا ناوضر کلک
 سوک لوا ایگ کپ کک ن اور رکے سی وف یی کش یک ساوخرو یکواداء ایک اد وک یک اطا یلاو) یب نشو ااوہا کل گا
 یخ کاج ماسک تاپ ٹین انچ ۔ایدرکف اتم ےھت یقاب ےزےک لادن زا 7 ام پاکت م اعدام اپ ےک

 نار اکا راس اکی وا ےک ھت اوہ وہ شما جن ا ۔ےہ ایلرکض یف ےن رکی ہاشروادودومریمارب ملل ساق تولا یوا

 ناددبہادابص مصاب ایک حس رک وچ یتا کد نواہن سش انکیروا رست نب یگز ۔اہدرکک رتوکتقافر یک اے ںویتاہ کا ایکوہ مہر مرد اظ
 ۔ ےگ مت یم گن نادیم مر ق ےک واچ ےس سنایمگم آپ کنی کی واچ ہدرگکیا اک ورم اض ےس قاتا یه قاب شر ناروا ہقدص نب 4

 تر آر ظن یتوہ تسلوکن اوضر کلرکھت بیا گنج نان یر چ ا ایگ آت یم یر کش یک ناوضر کک ۔الاڈ اڑ شا لا
 یلدا اقا لب ءاا نک ئاو ےا ےن یلدا ۔یڑب ںیم بق ات ےک درک ےک ناوضر کک روف کر کشی یواج ےس یتافا ےوس

 ےن قرص نت نر دیگ اچ فرطکم اش وام زا ایگ امہ ہک ا تس ےس گڈ مدق ےس کت نادیم را ان ۔یئکی ب ںاگیار ششیک
 شم الموت واچ ےن یک اطنا یلاو ۔ ےگ ے رام نامل ےس تہب ایل دربند سر ایت اکرم
 ساق[ اپ سنا ات ساتن ام. ک ولس ھا ےس ںوناملس ءار است نود نایک گاھپ فرط یکرشاب لئ نی روا
 تعاون دارد سانپ ےس یک لوک ےس الع اعا واھ تارک الع اکس الا ات ین ہےھت ےک ۶ک

 روروم یم اکی ناتا سش باک ےک سرراوسدنچ ےک قن ایگ چ بدر یوام دع! ےک تستی ا تم لوا نی یاشار

 ہک کم ٹاق ے ادیب ےن لا ۔ادہادیپ ہرطن اکی رافرگی واچ سیا یک ؟ذسدابنوخ بشپ اوفودرگےک بنر ج وفتسد کیا اک( لم یلو)

 اگے کرد رش شزاغس یر یم ےس ناطلس ود ںیہ مئاقذاھتام یار مےریم ےس نخ لقب نوا کد ها ںیہ جب ےک ینلاطلسواگراب ےئاوس
 اب رکعت لبه نطق نی اوہرضاح یم ناطلسواگرن بیرقےک ناہفصا ےک کے سرس کز یت تیام انچ
 نشت لار وا کت اقنالم ےس مار جاو تزع ےن ناطلس۔اوہر صاح سم تمدخ یکن اطلسرکے ن وارھج اولا نا یئانس ناتساد
 4 ادرک قس ناہفصارلے ول کم



 نافوطاک وار ترور کیم ران یاس ۸۵ لوارصح... شرب... نورظ نار ات

 20 امن یورک قمر کج یکں وتاسخوک لوم یاو )ووو ما ےہ ن اطات س ع: :کنج نورلسروا لو اسیع

 یلاو) یئزافلاولا ما روا (لنرا یلاو) یا وبا فارم لاد کیی تار یما (نادج نالاو) نر نم ید (ییل) یک( ہیوم آو راد لار

 اچ داد هی او" ایا ارد اھت ایکس گنج لاو اب زخم مرام درو انا

 ها وت -  7 صابر مک قرچک ںویئاسییوا ےھھ ڑب فرط یاد افب عر کب الی مالسا نا
 یک هاو اس روتر فردا ڑی ڈود رکےن سی پا پارک کیم کما یئاسسیمےک راج دب رے ےک باقم

 لا یلے لانے ںونالم ےگ کرب تلرفو انچ ید کود ےس ےن رکروپوکتارف یش ےن توطسرواب ایکس اردو
 شالا را ایت رضا راس ناله درک خوک رک ارتکاب اپ[ ناریم کس کرک اف

E TE OE EENروہگے یاش باہ ے اروا ےگ ل یاو باج  

 ۔ایدرکمرگازاپاکرام ٹیپ تافاقم ےک باحےک رک

 ہن یتا بات یکے اقم ے جد یرادصح لوط شاپ ملال یکی لنت ناشر اکا رلا ےن وج وف یئالسا و :ہرصاح اکر شاب عج

 بو یوم ای یک نو کنم منکر نگار ما یت( ر مرت زاکلغ اپ ےک ناد ردا یر
 شاخ ت ادو باپ رایت کب ا ا۔ایلر یکے ی کروا کی رقت تعج فرط کا اے یاشرکا رکن رنک کوکو تارن رواپ ا
 ا رتا تروم کی لام اک نوچ توت و تب رکی جب و ات کومو جو رنز اکران صفا

 لتولق رک ید اکو وب ام کر بسر که رضا رپ تملک ندای ایر ر ارب ۵ لاو از
 ناشد درکراکپا ےس ےل روا رد ب زاد رد ےک داپ مش ےس نلاوضر کک ایک درا اکے ن وہ لشاد بلال هرات سرش

 ریس لو نا نسب یز اغلا ںیم ےس ار ےک وہ کاوش ےک ارگ - توت کات لایک لاقتا یک
 ٠ ایمر رکے ماع اتپا یز اخیاروا کدے و تسول یز اقایا ےن ںولل ن ا۔ نگ لپ تا ددود ںیم نقی فین انچ ۔ کاب ۰

 ےک ی ارت سم تمرض کہ قن اطلس( غا ۱م یلاد) کی ار ماسی ایگوہر ایپ کرب ند ےک تاعتاو عا ....: :ل اینورتر گل وسیع

 اجناس یک دوووم ر یتا یارک لوج کک ےس دودوم یا ےس نخ یاو نیک نطق ایگ تاور ےک ےک کام ے الع

 حوت ی رب مر وج فا وہرہاب ےس ہماج ےک یٹونےرا وی حال یک اوکں وا ایکو رشت قرت اار ا

 تم اط: تکو ولوو ایک کاپ 8 نیلتغلطلت رو دوم مارک ر یا( زا یش یلاو)ل قت انب ناطلس۔ ئگوہہناور فرط یک ماہی ےک ےنرک

 ےک نوی ای ےک مات چپس کید ل اڈے ڈ ردا ارش ز قم ناطلسروا ن غلط روا امیر دات تس لو اس 7

 ےگ ٹال es روکا ات ےک اے رک

 ا ہوش ۳۳9 ا و لر یک
 رو تارف يه مر ک دابج فرط کت لورفته ز کلاسی 3 رتورتفس ( قو یلاوز نیک خ ٹل یا نب زا آ
 ام ترت ےک سا یھب (رشاپ لئی لاو)ل نشین _یئوہہ عرالطا یکس وک یو دب ۔ایکج وے ل ےک ےنرکک نکل یدقملا تیب ےکرک

 کیا ۔ یک گاھب ےس گنج نادیم جن ویک ویئ سیع یوم مرکوز اکیکر عم ایاھج نارڈیم ےن یتا فل وفود بی رقیک روا اد اڑپ ےنلوئاسیع
 یا کتبر پس نفس ملل بوت ارایه گرا تم اب

 یکتخاعاودادبا۔یئانس سی دت یک روال راک یک ا ر طر کشور وخ تلک کلی... لا اهووروٹرھا



 نانطاکں یر اماتردارکزاگيمزراونی یت وج ن یلادس AY لوا صح... مشر لج. نورما رج

 سس 7 وہ دم بس ےک بسروا یک ووت تمس اوترو یکں ویئاسی ہدروخ تسلگ سس تبرس وال تی لو یک سارو

 ںی نو سی )ید رکدنبدعآل ہلطودسررو ایل رصضاح اکر کشا سین ےنریمالسارک یخ ات. ںی بترم یخ ںیم ند ےک یر وا وہ
 تیب ےس زاکع ںیم ںوقلع یئاسیع اد صا ےن ںو ویئالس ا ہک رکن ارسال تکاب
 تست لک :روج لوکس راد ایت یک ورا اب لات استیج بدر ار اشیا وقت نوید نگو شیراز لک رقم
 دا روال زاجا کے ناج فرطیکں ور رگ نال ےک خر کمار وک وی دورود قسم سرا
 ےک ںی طا ےب یک ح اب ہعمج شی ن اہ م یی ۔ایک شو سا ےک نج غل وخ روا رکنی ہلاو لارد دت ےیل ےک
 لمس: ماش ندا ے6ا ےس ہا : ر ی ےک ےس وم ےل ےس ھا( ھا
 ۔ایدرکل ای “ےا سیم سناتے ک دودومریما ند یا ےن ںی غلطت ۱۳ رک رم 4 لوک

 دوس یم ییا ۔ایکروصام لی ےک رقص ساروا لام ذی الطا کہ اف ہعقاو ساون ی رق 1

 یک ست یں ونا رکے ںوجچ ولی الس اروا ۔ ارے رواج و اسیروا- ای درگتاوز لو موم سکس و وو کوک
 24 آس فی السا فرطںوراج یب اطم ےک یاش نام توو شرب رست یر

 وام السا اس یر رت یم یھب( رماد )رتو( لاو ےک ماشوم راوی دلارو ن اطلس ) رسم ٹن
 فضا ےک رم ای درکلاو روا رگ وب تع اطا ےن پاپ ےک ذودومریمادچ انچ ۔اد:ہناور فرط کر ھع اوم نب ےک کب
 7 نوو ایا نیب ےنپاردا ایر اہظا اک ت عاطا یف اطم ےک ےئل ےک ناطلس ےن( نیبدراب او )یھ خو ایہ

 نان او ار ےک ہر یکی یہود د الرضا کارد کاج تغار ف ےس ت الما یٹوردنا ےن یب رن. 7

 اب گپ فر لطفا صاحب تسکین گجت رک ہا اےس

 کم السر کش الضاد ت فاض ےک ااش شق وا نور راہ لا یاب رلاور صاھی ام زروا ںویئارڑلنا
 جا

 ہپ تموکحر وا مکہ وی یک ا ر ایت یو قالی رو میسر هاش ایم کارکن اردد کا :یگاورر یک اطنا کن واست

 یک سارک یک اور سانا یکے یت رگ چ انچ ۔ایکراہلتااکی ر اورنج رفد تع اطار واھ ان زا ست ترش یک ته اینو شبا
 ۳ ہک اطنا کن ب کر ایم ےس تہب ےس دتا اسی ات لباو لب تمر یک ی کرب رکے دفاتر یاب ء کت زمع یک یف ےک یب ےنہویب

 ےل

 را یکی ین لی یم ته کز دار رج سادگی ناول! نج ایا ےن ییہ دعب ےک سا یا رروا یر تر یز
 بو کلوب یت دل ع 2 بس بک کمک ایل ایک یی اوز اغلادبا ی نانچ رک

 لس تسوک سس یز اتلاوبا پ آ کا یج ایلارٹچپےریقوکا یا ےب ےنپا ےنایزاغناوبا۔ایگک ا اپ رکا کت سلنق یب ںیم سج ۔یئوہ کی

 کس دل ےک

 یزاغلاوبلا کو یک یکی اش ع وطسرواروما بق او اف زوم آب اعرب تکرت اوکی زاغلاولا ےن ہت ن اطا :یراقرگی کی زاغایا

 ٠ٍ تے ٠آ ےن ماش وما یئاسیع وا کش یل ۔ایگیلچ ساپ ےک ( شی اوز نیک غ ےس فوخےک عنلاطلس

 ہیر صےک یگزاظلاوبا مر یکم رب ۓاضق ۔یئگل رخ یک او( عت اد) جار ق نب ناجزق ھوا ۔ای ٹول فرط یکر راد یو مک

 تب 7

 ع
 مشروب تماس کس هجری رات

 (مرتع) (نرنی دلا ہل نهال سلف شام کد...



 نانطاکں یر تروا کیمز راتو توک ل ۸ے لوارصح .. شش لج .... نورلخ نار اج
 رش کے دو تو یت یم سر ھم مریم ںیہ رر ہم یہ رہ ضر سس ف ۱ح حح مت

 سنراوسدنچ ےھت ےن ےل وکں وربش ہا با کار آن ددنچ یاس ےک یزاغلاوبا ای یت

 نا( نش اد نیمار رز ساسی امکانات
 ام سل اولا ےیل نیھج غ لقب یھب اولجکروااید باوج ںیم رانا ےن ناز قر ای ما اک اب ز یک زاغلاواوکن اج قت

 ۔ایکالچ سیاو قش ےن نیک لنوخ انچ _ے اجوہ گہ انچ وج ہدمم درک زا

 ییا سبقت قم رخت گرا دکل یاشار کت ناسا. ر یکی اخلی
 روا یگ لعر وہاب ر ےس دیق یزاظاوبا انچ اید مرگ قسط اب هارو مے یز الاب ےل یا

 ای رک یاش نم سا ایک اخ اک کپ کرایا ےس ےس ادوار اورایک ن اہ رے رک یو کت

 معف الخ ےک رحم ناطلس ےن ( شہ یلاو) نی لا زا ںیہ ھڑپ پداپ ۲....:تمواطب 7 ںیگغلطقرا یزاغلاوبا

 یس کس نو یب تیار لاح اکیا ر ن اطلس د کیا دب تہب ل ابات ےک ںوناملسمتوقیکں ویت ایت روا اھت ورکر لب تواب

 داور ےک ےن ردا فالف ےک ںویکاسیروا ےن ال ںیم وہ وکن ین پ یزاغلاوب:ھت ( ناریہ یلاو)''ق سیر ما الرا

 ۰ کت ار ۓایردردااوہہناورز کر سم د۸ نارضمر دام اھت کیش یر کش ہاش اکہ مزج روا سومرو شکر ما, یب شی

 وواھکد نام رخ یتاش۔ایکہبلاطم اکے ن رکےن اوج بلے سئوفلا راک اکب عمو کبلع لا ه) مدال بط کر کروبع

 ایلالب ےیل ےک اربا چیت اات اھو روک یک خطای رو قرون سس نواب رمال ےس ساوا سوا موان

 ةا اذا یاش ے ںیہ ۔ایدرکرانا ےس لیکن اف اشروانرکلاوج ش ےن بطح لٹا نانچ ۔ایگ تا سےک ںوراوسرورپ ود نیکگغطلق

 نامت ن اطلس ٥ نار بص کک کے ھی رز ےک تقاط ےن یت ۔ھت تسویه دہ فرط ک ۱

 کروم تاپ نا روک ص لاو)

 لار رول ےک تاو بس پا ےس کز الاوان زای یک( دیدوکن اچ زق “ام بج ئاچ دورس کے لک ی ما”

 ےس ( ےک الا یاو )لدور دا ایچ یکاط ےیل ےک ےن رکل صاح ودیا ںیم ہلب ا یک کشی اش صاوفلا سٹروو نیک غلچ یزاوناو یورک اوج

 ےس مالسارک عل عم آں یم یک اط ا ںیم نی الی اور یفو( لار لاو )روا فرش لر یلاو )لن ساتن نارود یا۔ یم بلطاارا

 بت ۔ اج ایکم ایقر کل وت شی یم اف لقروا ےئاج یکن کن ےس ںوامل لالا فردا یکاپ ےگ ےتادرب ۔اوہہروضم یم ےراپ ےک ےن رک

 ںی ہلقق اطم ےک دادرار قل ا کک اود ۔ےئاجابدرکرلھپ لوفاملمذتےۓاج۱ہ قرفتے جو یکا ار ناسا رگ سا ارس موج

 کل ژانتروا لودر ا ےس اہ انچ اکو ارت وج اک ویئابی ےس سا ۔یئوہہہترشنف سا سموم جو یاس نیک ام موم درک

 باطرف مالعا کسر ےک »بم کو خر با کد یزد ٹوک ورشا تیا ےک رک وخ

 ایر لارج فلت اتم قاب یارک اقر وک( ب ایر فک او )ےک رکن ارد الر کہ رص ی توا کت کر فط یک ںوقالع یئاسیع)

 الت قوم اکے رکے فرط یا از وب تات لا ایر کر نیو زوار لولاوعلت_ورو آدقب يیمافملقدعب ےک سا اروا

 کی ےس یماف انچ ۔امن عتوم اکے نکلتی فرط کا مت اہ دب تیار ات ایا رکرنبد زاورد ےن ںولاو حلف... ام ٹول یک ںواسیع

 ہضم سار کش داایگف رطع یک فار مر کوہ دجعےس یم السار ک ع یب لوچ اھت یم ہضق ےک ںو سیع نوری لاو فرط ورم

 یا ےس نون یکت نر یک یکڑ وجت ارگ اور وں وھی وا بابساےرامسروتسد بستر واایگالچ باعےت عم رکشیئالسا یئاب لوک

 ںویت و ایپ راج ودروا ںوراوسوس چاپ کن یت یک رصاحیےک باط فکر[ ییا اطا یاو )وور کک یر ر سر طخ ف وخ رب روط رفت خو یتا

 (مترتم) ( فو مل۔ یا ےن دکن زتب سود ںوہ شات سیم مہ یارک تی دری ےن گن اطلس ..٭



 نافوطاکں برات تروارکذ کم زر اوخو وک اع ۸۸ لدارص.... شل... ندرت
 بی سرعین ری کس اوکں وام ایا ےک دادا کب اطر اس ےک
 مت رفت سیتی دکل مرا لوطف اما ااسواب ایسوس یدرک آرای وم
 اکرم ی رکا نوک ون یک یک“ قرب” *نارود دےک تاعقاو ینا

 1 یہ اور ےک رک راے گرج کار ےک اودی رود رارصا ےک ںوئ اپ
 ۳ انا ےک رمی و[ ۶ 7 ےگ آں ییئاووناب آنت

 لس اه رک نازل السا 1بعدی ری کتری هلو انس سیلاب نا. :تمافو کف را
 ریمالسا رکاب گیم داماد هوا يایماک_ کج ورا کل کت کد وار کت ام کمال ار
 | مل ش ںی پا ےپای یا وا رسا باز اسم ها نابیت واوا ورشا تیس ار امت
 ( ساک ر )ےگ وار

 مولی کں یو شناور افسوس تقوا .ترولع لپ وم یک ن اطلس نہ ووت روا کیپ لوچ
 اینو روس کس شو يا کس رب تله تست او وس ے اروا ۔ ےک تاب ےک توک یکی رب رست تہ وج یکت ی انعوکگ یب شین یما
 -ی لپ تافو ےن دھن لاطس کت 7ت اھت لش تاضو تم ےک لا یجای ۔ایکرایقامایق بہ محر ےت یگ -

 ےس یا اعام اوہ رام ل ۶ تسدش کر 'ناطاساواتتس لواب به کل گه وا پآ توکل اس یو ےب یراق

 ریس سا ایک اپ ہنازاکے ٹن ھدود میل اع ےن نوک یب رفع ےن دارم ساس یک اع تم واخر تس یک داف کک ےس ایل یار
 ےس اچ ایک شا زکر فر واک وکرم یکں واہ روا لودسفمہیگے اج اک الصا ےس حر یک راق کک کیل عورات :

 E ا کا ایگو+ہناور فرطیکل را ر کوہ تصخر ےس نااطلساواقتس کوا .....:ہطحب اکی ٹداچ رپ 2 ھ2
 ےن سی یر وقت ینداج ۔اھت ہدوہ شٹلاقرپہریغو حرام ایک قے لمس لو هاش کنسرت
 واز لو اقا مکه تساهنس واکا یہ کیپ یرفت ا اور طالع تصرف کلیپ یر یاب یا جم ایل نام ےک
 ےک تیل ایعو لاا ےک یا نا روا زا تب اکیا ۔ایل توا باسا لاب روا ایلرک تری ارلب تو یا ےن ادات لو این انچ داب
 عمو یا یت رپ اي ناب رکن کیر قرار ۔اھترومام یشیمزواکں اارپ تظاط یک رس ہعلف ا یم ظالم
 ےک کیک مت تایر کلاه دات راق کلم ےن اوات ی واہ بج چ انچ ۔ ايم ضد سای یادم بگ
 ۔اھکر لاو ور روانا ایا

 ےن نی ایک اور اخ اکی ہرا ان یاو ریما ےک ںوررکہ راکوز راپ نب نکے ا ذات واچ دا ےک ا :یواچ روا زاب کک
 ےن رظخ اے تن ایک تاس ےک یگاادلجر یما ےن پ کس سی ںیم یترضاح ےب ہو مداخ اکی اطلس لن” اک اوج
 ےس یاد یک ئواجوکن ۴ب کا یاو ےن دص ات دیار خاک ا ےنا ذاقتس یو اچ “وہ دوم ےس یکرضاح سیب ےس اخ ےک
 کپ ےس نی ایک ر ےس رکے ےک و و تراز تدارک گره کود رمی اتم یخ یک ےس نادت یک س
 دا گاج ٹن اد کروا الا گپ چنانچ ۔یتن ساب

 گاز شرع ےک سا ۔ایکوہ ضیئاقرپ بابسا د لا روا یارک رک ویت ےک سا ےن اج. .....:لایبایماکروا تاع وک ی واہ
 ال ورا EE درک او ارشاد لوک وارد ےک انہ رہے امن لا ہا ۔ایک شاور فرط

 رظنروصیکی امماکبحاب رے ہرصامع لو ۔ایلرکو ےہ: سنت نا الت لار نت تموم
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 ول یودرب ے ات
 ا
 ۔ای انہ تات

 چا یم ضا



 ناذوضاک پر ات اتروارگذاکمزراوند وک طر ۸۹ لوارصح....مششرلچ ....نورلخ نان ات

 روا ۱ ایل ہرصاحم اک لط ےک شی ب دیعسیبا ماسال ی روا رد اغلب ب نور اکے کم اق ن ودنچ ایگ ولبناج ارش یئآ

 روا اید لورم یار لولو سواری جت مپ کمر سیر نرو ےک سرا مکر ٠ے هرصا کیکل اس
 ےد ناماوکرحنساا ےک کرم حلف ےن یو ؛اچ چن انچ ۔ایکہ دعو اکے د رک اوج اقروا یکت ساوقرد یکن کلا ےن دیحسیولا ۔یکت رش شے را
 رپسباے اقا _یلرگر کس سا ےن وا یک گاھ وصل اتے یئوا کدی دعب ےک ںوفردنچ ےک سا۔امد
 در یوا دا یارک رکی کک

 یتا ےک لا تن یف اط اتم شنود لا تارا ایام دپ مرت فرط وری اراد ےن واج ےک رک و 7
 1 دا السا کس نا یھ 2 2 ر ت ادای آرش اھا یک
 فرط لو درد تس ہتسار ےک نام کروا يک لاو رک منا درص اش لاد گلاس نیت راد فا ۔ایدرکو  صاھم اک ا
 مام یو ب تس اق تایر یارک ٹو قفل هر کدام گناه لاخر ےن وریاراو للا اول
 ےہ رنز وا ق ایکا ایل ٹول باساو یکم ایکو ہ میر گرار ا

 نیم ایوب ےیل ےک ےن رک اف ہی نام ورا وار کس لودر اکنون ایک ران ام کے یٹواج دعب ےک یلایماکل ا و. :ہلمب نامرگ

 شو )اپ ےک( نام رکی او) ےن واب ایگالچ نام ہک تاس ےک دا ايام تم نا وت یھکن رو ویو
 ا ماں و ریپ مت دروود رک کاو اپ سنا يا اس داش اما( تر زر شن انار ار

 راس یکن ا ساز کدے ددان کن ا ےن سکو نیس تونس رک دکور راک اش کاو باج ےن نام رکی او

 ات ا٤ک لا ےساروا ید تحلخ ابد مانا: یکت زد جب کد ص اےک نام رکی او ےن یداج هر تم فیل یک ھی کپ وا ۔ںوہاترکل ش
 ریس اکی ی و ےس نام کک اوج وانام کر کرک کیا دص ات اک ام ہک او اور لوس انا کن کذب ےس فرط یکن امہ کی او
 رظتف کت قو یا واچ ۔ایگوہ یلاخ ےس لوطخ ام نہا ناجر یس تاب کتاب ۔ایدرکر شخنکع وبا ورک یاماها نا

 یا یہ ےس فرش یر اقوکنامرکی اد ےس سا۔ایلرکرصاح کک یارواہاید اکے ڑب فرط یکن ام وک توا رے سادات
 توا اک روا باسا لا ےک اےک کل صا ےن نا یک لار اوہ مواعم وت ےک تنفای رد ت الام ۔ایلرکر فک

 اط آے نا رکی اد یھب(اھےۓ وہ ےکورصاح لااک ش) مل لد ۔اید اکی راتوکخ ردا `

 یار ما سکس کادری دو کنج یکی واہ ھت ےک ںوراو راز چ نام کلاچ اچ :تسلگیکل واج

 دام ام روک یک تار ون راک تاچ ناور ےک نسل نکا ا۔یئکک نرخ یک لوکل واہ چاچ ایکرایقخاوکتسار
 هرز ترا ایک نک ی واج چای چ سید ےل سا یش ید تاط یا یم اکر نکی طا وا ایم لای

 ے تہب یک آم ایض از ایا یک سل واچ هوش کشا ےس لاج ےن نام کرا
 وکی واچ ےن ںوفدانلا رگایگ کو نا واچ ایگ اھتایکںل ےن یواجوکپاب ےک شد یل ئارواورنلارود یاس رک

 یاو ایگ آیت اوہ اڑ کک اب ےس گنج ناردیمرکا یب ناج یا حر یوج یھب شہ قہاکس ا. ایدایپ ءاسنرش ےس تظاط کر روادید

 یراق یک یی ہلدب ےس نام کی او یل وام ےگ پک ید دری ضعف رک تک یلداچ یھب ےن ناک

 هوندا والس ای ایرع کس ا تقو سا ۔ایگوہ لاتا نیش ح ثڈ جا یک ذہام کر اطلس نا کیب یرفتٹ ا اتر شرک

 ایگ ہارٹنھٹی وج کیل رب ے نام کی اوایکل ا ۔ایگوہ نوخاکں وؤئانمت ےس لم کام

 دت آل وا اج کیک تساوی رت ص9 707 تک :تافدیکی وا



 ا ا E E E ےس ا جہ اکا تا تا نافوطاکں ول رات اتہوارگۃاکییم زراوخو قوم ن یاس 9 لواصح ر لج. نودلف ات
 مرور ها ساک قیر یر و درواورکیشاددوخ مقکل واچ کے بس اتم اید باوج ےن دھگنلاطلحس۔ ےاجابد کور تا ےس لاقد کج
 نام رکی او ے یاب لا« دی چالش مواد لار یه ےن باو ےک صا“ دید ےسا۔ےہ

 ( لاتا د)کوم لوح نانیملاوک

 توم 7 الا شش ڈس شش سن :تافوکر ن اطلس
 بج نیلا فض اہ یکم ے رے لا وھ ےک لات وطاسراپ راے روپ روا یکت صیصو یک ؟یربعلو ںیم ےک دوم سا ند سید ےس

 بیرت تو یادو ایگ اھ ڈپ تار ما کم کس یار انب نار کدو باک ا ت ن اطلس تیم ؛ بص و لاپ تافو منا
 ۔اھتیک لب

 ر س ت الام ےک ہیلطابہقرفپ آتی ۔ایلصح اب تہب ےن رکا سج اسقا طا قر فر قالغ لام نالس
 ۔6ںی ےگ

 ار ںیم تمر یک شراب رہ ظتسفیلخ ایکو پور وصنم وبا تطاس زو ترازو ناد ڈرو ن رم تموم سد روک اطلس... وو ن اطلس

 روی اسب واد خب خا بط اک مانے دوم( ند ےک ھم یب درت )مف اچ یک لخت زا یکے رک او مان شب ا
 ۰ قرون ندا ی امر یوم مس یس ےپ و

 نت تر اتا تے تر E دلار

 ین سشییدادفب وکی گرہ تی الطا یک اوکادپ سپر سنازور پی ۔ ساب کردیا ےہ یہ لاتا رک ناسا مال
 تی تاب ے جو اہے سا زور بت باما گچ اوم تزایراپ تو یک و ن اطلس یم ۔اید کور ےس ےندوہ
 سا ۔ ایگ تمبر اخر مداد سو اش رفیق کفر کر طب سپید کس ک
 . داغ اب بنر ان نا ےنپا ےن سر کن یما۔ایکر رنو ر کم یم دلادامب ہم انب ییرسفا سوپ یدادپ ےندومگناطاس دعب ےک
 ٠ ی پ ےک دومگناطلس کول یتا ایگ اددروا یئوہ تسکشوکن ین یئوہ یئاڑل ایگ آپ ہللاقم ےکرکب جرم رک ا وکی رہ اور

 ساک ےس لانا شت یخ قاورب ۔ 27

 ۔ںیہ ےگ ھڑب پ آربوارکا ایج وتی گا رام ق دص پ ا باک ا یہ اھت ٠یم تمر خ کہ ث ن اعلم ےہنامز یا ہقدص نب سید... : رد نج سیٹ
 کراس ار و اب و وومک اه تا ذ- من اطلس
 ایگ وور کک ں وو ۷ر وا برخرکن ر یہ ایگ چ لع تیم د و ن اطل ےہ کل ام ت ز اجا ے دو ن اطلس رعب ےک تاند

 خر تس اٹیک ا اإ ت افو سش حا رها سارا یر نشان فرح < تاتو نا :تافو ملا مت

 وه لس کس یار تاخیر لاک تا تا
 قیام اک ا اھت اکر وم امہپ تموککی کل سج موڈ وس ےٹ جا ےندوھگناطلسہکں یہ ےگ رک توا مج ۔:روُگ اطلس رو اوو کک

 اب ایک ون اکتزخلس مح تا ذوام اپر کن دو واوا اب اس ی یوم م وے ناش یہ دات یر ناص ۵
 اب تافو لس ار يگرب ناطلس یئاھب ےکا ا بج رخ اپ ہل انر کا نھاس اکیلا وا باصەےس تہبوکسا۔ ایا فدا اپ ہبلخاکم ا ےک سنا

 مر( ننه هد یا کت داد بار بار تکون ی آیت ےک سا روط فر وڈ



 ناذوطاکں وہ رات اتروارکذاکییمزراوخ قو ن یاس ۔۹۷ لوارصح.....مشش لپ ...نورمخ نان راج

 قلا رای درک یوکے نس ےک ہلح ےس لم ےندومس کب یوو کک کر کت انو کرت ن اطلس بج نان ۔اھتاسےک سا کی شی

 نہ داپ کر و( ترا یو اب را او رقص جنت لول می( شبا یو امن )تلاش مزو کب شی

 یک فاخر کمر وہ کرن برک ہلباقم ے ںوکول نا ےن ںیٹو۔ ےس ںیم روتا ےک ںی یا ہر( تر زاب لاو ) ناک ن اسار

 ےندوعس کک ۔اید کور ےس ےنوہب لئاد شوارب تف ارادے اروا ۔ای آش ناریمرک وق وار خب سیر فا ینہ ےگ وہ یاد باپ

 تت ماورا یا ے مس اتم دطع لاو یو کے اے گال کر اولکروااچیھب سا دت ترب وک یب وجر کر گر

 کک چ انچ اید ین ای دیک لب روایات. ماطپ شا یا ی کر شور تروا ۶ 1 ںیہ ےن آے کب لف

 یکم ایت سس ککمارار رک وارغب سورس

 گه پد پکیج انا رام کت رد تسلقوکن یس ٹی ےک سرمکمریما ےن یتہب....: یف شیپ یکی شب روادوعسم

 وارغب دوج یک کیک ئ الطا کت اب سا ےسا بج ۔اوہدناور فرط یاد ےل ےک لاش کپ یم ےک کب رم سیم ف ر کر ما اچ

 وکوت کنمر تی کی جئاوروادی ؟یکل ر یکم یما۔ کت ساوخرد یکداردارواایکگ اپ ے ںی ےک روک ج دے باپ کیان ال اول

 ترک روا یر کریار کد ھیچ ارام رک ںی ب اکر ءارھا اکر یو یب کیی وج ادرک ورک اڑی کات

 ۰ فرط ں وراپ ےک رر وکر مرر روا ۔اھگالچ ساو لاتو ج خا روا ومد ت مارچ لدع بگ اچ اچ ید ڈو یکن ا ےن ترکی ک

 یک یل کت نادم ںیم سچ را( لری یکرام ٹولروا ںوت ای ز یکن ااوکی تر روادوتس من شرم غلغر یدرکغ شنا

 وارغب تالاا رک م یاں یگو رک م یک ی زا نج نی ماروا ںیٹوراورپ رو لٹرروا کرب یمارکی یر ٹیب نادود سا۔ یارب

 1 ۔ےایکدناود یل ےک ےناب

 هلی تدا بم اہ گددخ/ قدس تار رقبا ارس ناز ہا ںیہ تن ہى لب... :یباو کسب

 ےس رت اسر دات ےک ےرصود کیکا یل فل وفود کتن دود ۔اید کور ےس ےنرکر واک ر یک کش وا ینہ ٹی( ری ماتم یئان یی )

 ٠۔ایک اش اداس اک یب ےس بت سا ےہ یئگوہ م( دو کن اطار واروح کیم ینشی) نقی ف'زیم ت کس یم سٹ ایٹم طخ اکدوعس نی دلا زع ند

 ےک یٰلاطلس دس اہ روا ےک وہ لئاد سیم وادب وہ ےل را نیرو یر کس ایر رغما تاوان لد

 قرن دبیر اترا چ ےس کیی لوا وح ایگ سن یل رخ دم
 کرمی اپ ےک نرگس پاپ ےنپا ےن رپ نیرو ناز وقت

 روج کک زاروا کرک یت ایک وخ ںی ترم کوو ن اطلس ےس فیب شیق پس عرس مدومئن اطلحروادوحس کیک

 لودر کل ر دعب ےک سا۔ایدرکہفاضا یم ور اب کل ولو لات نایاب ذ آے دون اطلس چن انچ ۔ۓاجایدرکہفاضا رگ اب ک

 ی تو و اش ی ور کت مطب یک وفود اوون اطاس ےس لا. لب هاچ بنا ید روس را لب شی
 ان ےس اا ۔ چیت کت ایقاد زی اھت اپ رکےن سیم طخ یم اہ رد ےک دوم اطیلسوج ےنروصات ےک کیب شی ید ے د مگا اب بنا

 ام دولت زرد کس ناسا سیب یون لا سری ےک ادب رضا شاپ نریم

 ۱ کو گن شیلا ودر درک ںیم ںویئاھپ ںوٰودرک شش نامید نرظناچ _ایگوهرادنمز اک ارگ

 ۔اوہررقمادشبر فا سالوں ریس یما۔اہ درہم دادفب توا ارادروارکشاکی تسب ےک رکق ان ا ےن ںوود یاوتزازنادخر ںی مم یکم

 ٠ فاض ے٣۵ لہ لاکا ترا ) ےہ اک کک ییہ رے ےک کپ( ٣درہم )نیا گدی دج 3ج9 کاپ ےرااعج ترا عد وجوم لی ٹلمرب ...

 رک یکے ےک یک( فرج شارع جوجو یا پے رام تراجم شیک یخ ۔(مرتس)لھک پک ای باک ل...
 : -ایگفاضاے(۵۳2۳ہزلب لئال انڈر اج )ےن



 فو کارا کیمز راوخو قو لس ۹۳ لوارصح .... مضر .... نرخ نہا راج
 روایی ر یکم یماریدوحس کک یل سااھتایلرکح ان ات اہ س ناک س جے ںام یدووس کلر مات رل“ ہا
 ےب تزد لام ےک ایاعر دعب کس سو رقم یرضا سپ ید ارخب ےہ یر یک ا داھتاتبد مات مکا ارا روح کک ے ے روش ےک کا
 و ی سم انار کا ونک و اطلس تک اتاو نا۔یددن یئابدح یئوکی کک نت م یورک ورش یز اردت
 ( مل تو نامہ اد)لیدڑوھچدادقب ےس فوخے ادخال ےس کریک الپ ارے لاح

 ھ٤٤8 قم ل ایج مت تان کب اب تان اطاس نج رخ 0 ٠.
 کر یلیع سا ےن سن ےہ یدوریکر خا اھ یک قہ قیلات اک ایک یش یم اددا ےھت ےب د میا نج داود آہ ہداس ےن پاپ ےک لا سی
 ی تراکت دونم کلاس سد تغو سار مچ یک رغط کم ۔ایگا یکن ایم ںیم تاماح ےک ہلیع اک ایج اھت ایک رها وت
 دلج یکی درکت یار ہی دوا ایک اور ےک کر رقم فن و رب اک تموت کی اروا قی ۱اک( لرخط کم )یئاھپ ےنپاوک( ید )ید وک ےک
 اپ تواطب وکل رخ کک ی ےیل اتد ف اص ےس فرط کدو ن اعام لد اکی عسکر مارچ ۔ےن ےن را رو یاشوک ل رغط کروم نکی
 ںیمّزوا فقئاھتہ تعلق ےس یلایخ ےک بولت ف لاتے دون اطلس برون اطاس ری اید کود ےس کر لپ رد یاشار

 اوہ ن لگام رپ ےنوہرضاع لم تمدخ یکی اھب ےنپا لداکل رغط کلم یھیرپ لان جل ایکو نوک دیر گم روا ۵ ےک اور قند دا
 فنر کرک یاش فرط ںیہ ےئوہ ےک رب نر پار یشاغاکتعاطا یئاش کولم کا ریلی سیب باوج ےنیئدو کر یما
 ۔ںیرضاع ےیل ےک ےچ فرطر

 ےس ںی یکے ن رکن یئاھب ےپارکےن 0سش زوال یاری شب لاری جو. لر ارو
 ںونرد۔ یگ یک کی رھ ماروا لرفطر نیک اہ د شود شانت ب ایس او لا روات ۳ خاکی رغط کلپ ںاہ ایدہ نادر بناج یگ ۵ نار شحات

 رو اطاسروا- اجر حاق ےس اج ےک نار شلت ےگ ل وجبت ار نک هک ذاکر سه ےن
 و فاقد ووھگن اطلسوج ےت یھگرانیب درارب ںیٗود یی ہعلقی ا ایل ےن * اھت رت اکب ابساو ٛامدوادناز زا ل رمغط کیل انتنج سیم نار شد اف ےن

 ٠ ے ناھچبر لق ےس ید مکر اروا ن رغط کک دایک چ ےک می شنا ز نددنچ د روک ن اطلس۔ ےج ےییکوکل رغط کم جار ےک تدحلخ
 مس: ترفروا یگرینکیکں و اھب لودد ےس دتاذ سا ےک ل اپ ےک لا یھ موش کس یا تفر دف مرا مش

 ےس نایب کا یکد اہ کمو خرد ھت یا ےس یا وت یت لش ناار کک اب ےک لا الطا کت افو له گن اطاس بم. ال
 روا ایوب روا ایکڑ کب ولیکی کیس نار چک یہا بج رھ ےک دن رازاب رورمش کت د تام ھی رپ نشے ےک یگرادا زم ےہ رہا
 وہراریوراکت نطلسوت مک وت گچ ی اع ےس ارداایلرک اکا

 تاسیس غمت رک سرما یکی فر رک ۰ ہلماک خر یخ غ
 یار وا ےس یل توش ےس ےک ےس دار( روا شکر اپ لزف صور کک ےس( ف رخ اول ےن فلم: ماھظخ نج + شبا کنار
 لپ ور ۔ےایکل قدمز تنزف لا ا بابساد لام یس تہب ہدالع ےک نکا یکی کک ںیہ روا ےس سا باوا اکت کرم یک ۴م

 لی کل < ںی اخ یوا یکم یا ےہ یک تیکت لود نرو یہ ےگ ملافمےک حر طر ند لان ےک ےنرک
 روا باہساد ام لند ا ۔ایلرکط بضوکب ابساذ لام ےک ساروا۔الاڈ رک کد اقروا نطلسل ار زو کک سیو رک
 قوم ورود هولناک تارہاوج

 ران ید لش ھوا والا ندا ہم... ( مت تم )ندیم ۳۸ ۳۰ف هر ربا لا رات تھی د )اھت ایگ کےن ںادریشوٹ نی دلا فرش تعا ر وا کیا متی... 0
 2-2 نارش ۓاجہ شی لاک کا خد “9 ا ۶ 2-0
 (مرح)نرنا دب۸ ۳ص ہری ا لا 7



 ناو کس ات در2 کما قو نام r لوارصح مش لج -نورلغ با

 زا فا نا فرح مقر ازم بارز ناب کل تلاوت کا تر
 رت کت افکت ن اطا یاب ےس اول جت ک لم بج ین انچ ۔اھتوداماکتنح ر طی زو لوق ا روات اکے اپ ایی نک ایگ ای و ر
 نا 4 ارب ےک زد تلا یکی داراک ےک توپ وگن اطاعت داش کرادی ود یک شغسروا یک

 رکے ایدہ و فکاکل رخط نج دل توا دماغ نیب اور یش وف: نبدلا فرش م ےس ےس وارا ےک ر چک کب ےن دو ن اطا ....:وو روا
 آلوہاتیدوکپ لخت اردن زدم دو ااگڈد رکا کر ام نالا ےک ود لوم یب اکپ س (02272 ناور ںی تمرح یر كم ےس

 کل اروایزواک ا ےب یورو یک ریما سین “اپد باوجوکں ہدصاقں ود ےنرھتک نمک“ وس روف

 نگ وہ وما ملارد ن انب دلا فرش خ انچ ےج راکم راپ یئوکرواےک ےن رکلمجےۓ اوس ںیہ چ وہ یداھرب سار کن ہا یع بج
 £ ا

١ E E SE 

 سوم ابر تاپ بیل را تو جی ایکن اور ےس رخ یکم امت کور

 پا :روا ؟ےہ یا تین 7 ایک هستم راس موم لا کک لشکر واک

 2 رای آر کب رایی واک ت سوگو تنام تلاوت فاضل کتک دنا لسی

 دیگ لاو ناتمام اپ یاد مات انچ' اج وہرادرب تسدےس یئاڑل

 رسک ےس ی اے ساروا ۔ھتاک چپر کشاے کل زئاریماہتسد کیا نفیس دو اطلس ےس افا 7 اور فرط کن اړم لرو

 هرکی اتکا کت صدش لا لر رکن رو ن اطلس یک باور لش تمدض ےک دوم ن اطلس« بجا رک با یخ قوت ایل
 مات دادسرا ر ای نادر فر یکن اب کے ک اق ںی ےر نوردنچ ردا ایران کن انار وہ

 واکس ار ا ارم رواد رکا اور فرط یکن ادیہج ےن دو ن اطلس بج ںی آش توات کا ارعاورینو لشوروارب ,قررص نرو

 دایکت مانع ترازوددبوک ٭یریکب لاطوااایگرکل اتنا بیج رو تنطلساا

 ے ےک ےن کک نج ےک هیات سقف یار تلگرام کت... رو

 . لاو کان یم زرھار قت نب فسامش گلو دل ء ااعروا عرامقر یماء زار ما واش مزر اون کر کن تو لاو ا یم! ے راہ ما۔اوہناڑر ۰

 وک ا ےن دون طاس ۔اھت ےس شیئوا ارا و ام ےک من لطاسروا اقام اد کن + یر لر وآ ناو س «فتس شر ما زا ورم

 تمرض کون اطلس ےن لولا الع یس یک ایت یکی اک یک یک شوک یکے لوک ورا اعم اطلس یار

 یاب اپ رپ کہو دلا الع انچ ۔ ےس دے دک تاسربارقر ما شضوبتزواریگماج یکل ا ےندوھئناطلس۔ یکریخ ات ںیم ےنوہ اح سج

 یاب دد یا ےن ڈرو ن اطلس یار 7فع ےن ںوج لود شح ۵ام یا یخ بیر ےک اوا ا کج دور وار

 « رسان تب اح ےس ءارما ےڑب یخ را از ںی رک دو اعام ت نامو نامازغا دامو لرل یز ین ےک

 ےس وار آف ص فا 7ں ونود ی ےب ۔ ےھت ےک برتت ال آف نواوس تامس۔ےھت یتا جارق روا راقب زانست ےب ےک رب یف جا

 لارو یو ہو ی یر یوج نیلی لازم یھب م۴۸ یف ددلج )نشیدی ایر دمو رجوی پس راهچ رگ ابی( مترتع)ج_لاف یک بات لا...

 (۵۵ارصاہدلج ائر اح )ےنرشا:ےک رموو INS روش اضاازا ایگ ٦ یے ےک میم لشا رت

 رنج کارا ےک )ارد جے یت ی ریش امری لابی شی... ایک ده



 نافوطاکں وی راج اتروارکذ کیم زراوخو قو ناس ۹۰۲ لداص۔ مشل چو ےس

 اتت ےک راے قر کک ناک یک گاھ ےس گنج نادم سیم و کورس دانی ےک مج فن ںیم م تور دم سی
E Eکیتا کرن کک یھب وکی اپ ےن مارکس د گنریباکک نج ےنرجٹ کل انچ  

Eرازرک 0 لئرف قلا ۳ شک 0 سا اتو نایاب کل اکیراساق  
 ےک ئ قوا تو ی یوو رکر ضان یم تمدخ کپ وک یکے پ آیات ترک یک یم تی وکر کک نرخ قلا +
 رز یکسان رج کر کک مو وف ایکرا ابتک کرب تختار اگه دوب ےب ے دعو اا ےک کم اوہ تاس
 دید و

 ن ںور ناک یکم یت سش مخ ےک دون اطلس ےس چ کر دیگر ناب رک یون اف... :تسگ دون اطاس
 وما 2 ر کک وا یورک نت سا یواگراب یش تسمیذیلغ ےن ہقدص نکا یشد ایگ ادالب کوا پ درک سا یگدداپ کرا غر کوہ نام

 ناروا ایکس ڈر سٹ دادفب خم اج طخ اک ان ےک کک حج کر ےک روک یو الا دامن انچ ا گاز کا هک لر ہںشربطخ
 ۔6ایایدرکف وو یہطخ اک سان ےک دوم

 ووا ڑی حو یوو ن انس روا تاق یک وف ناروا ای آ الچ نادم رک کم دب ےک یا... ۔ش کک ےس فرطیکر جت

 ےس ےن رکج ےل ر شادو سوٹ کن اد ید سل یر کک اج ایپ اک لا ےک دون اطلس ےک رک

 اد انچ را العلم ےس جو یک لیوا تیار کیک اروا ایک یک ق یترعب ےک تسوون اطلس ےک کرک توک 7

 کس رک نت افر دوس لب کس داد لات کس دادن امت ے تو کا س نایاب آپ کس دوس لک لب
 ایگ آش تمرض یکرج کلم

 ےک دوم ن اطلس رک مپ کرج دص اق کرک ںیم ےس ا۔اوہ ناور فرط یک نرگس نادر لگد ها کس لا. ید وار
 تر و اپ دعب اک ےک رشت با پت سک [(یھ س0 ایگ بد ہاھتای گی کاپ
 ے فتات قے ہم دو ن اعا ن ایشو ۔ یہ انچ سینا اھکںس یم طر شا ےن ںوفدینانچ ۔ایلرکل وقوکرش سا ےن رک
 ےڑوھکیرع ار اپ ےک لوک روا افق امتی سا ےن رخ لک ایک اق اپ ےک یاد یارو رام یش تمت یر ےپارک
 تب شوش ںی نا ےک مانے رکا ا لو ےک سوگ لا یاد پا

 مایق ا ےک ےہ 'ےپاوسروا یئد یی بش داد تال راو تساوخرد یکن ومش یا ۔ےاج اھم ک اد ثراداکت ند عام ی چی دل ےرہمروا
 ۲ ۱ _ ی کل وت تع اطا یکے رو اطلس ای درک کب اووکوو ت ن اطلس یت یارک نارود رگ کج توکل ور

 رص نہ ںی ایگ کبک دارو جگر اب تارا وا فرط دار رعب ےک تست کووم ن اطلس یر یکم. لن کک کم ربا
 ناطاسروارجت کلمہ کا تن ام زودبی ۔۔ایگالچ سج اورگےےن ہم مانا نانچ ۔ اید ےس وہ لاو ںی ارخبوکس رک ہما ےن سج ید ھم وای ےس

 لا ےس یارو ن اطلس نوچ ۔اید کل اوج ےک دون اطلس ےن رک نان دوہرضاح تم لر تاون اپ ۳

 ۔الاڈ رک ساق ار ان ے بو یک ناچ دادخپل ت زا اب روادادہتماےک

 ںورظنیک صو کر تاود نیکار او ارعا کی دق سا ںیم ںوھع آی دوم اطلس تارنما پا... :بجاعرھ نا یخ

 کہ ) ریپ د ت اہے تاک دکل آن ارج ارگ توماس تستر نر لات تکا روا کلن ی...
 ( نرنلوطم ۳۸۸ ین صا ہددج یا نہال یہ

 (مرم)۔ ایماقرکاپ ناف یاس ناسا توابع ما و ار تک ونال ( مرم )یک ر یو...



 نافوطاک رج ار کمر قو نام ۵ لوارصم ....مشش لپ ....نورلخ نیا رات

 اھت اباساو کس اپ ناب - ید ماچ ست لر اب توربین کارا چی رذ یسک اکل ےک
 نیوز ید ناتو فو ناجا مسی سما گلاب تا نگه جا ارم
 ۱ رک نت وخ نخ لایق سرو رب
 ےیل ےک ند ےنوہن لئاد سم ںوریشضوبتمےتپاردا مات کوررکاپجقیکدم آی رھپ نا یے ن ںکولنا .. :لڑوا یر افر گی کر ھعن ما یل
 رکی اڈ ںا زرو ایک رک فر کے اروا وب تسلیت ےک عن ایہ خور برق تاچ یک اور خوف تسددنچ
 مک ےس ےن ولولا چ انچ ید چیت مع اکل ےن ناطلس۔ایکع شے ہقاو ساوکو ومن اطاس ےن ناتسزوخ نار مکک ایا ال ناتسزوخ

 ایر جج یم یابد رس یا
 الچ اودادقب تال ارد زور ہلدرلا ای انچ ۔اید مکا اج سید رپدادفب رضا سیل وکزدرپہ نیلام ےن رٹ ک کعب ےک سا

 دایک در ل ورحک حا ےک ہقدص نج شو اایگ
 وکیئ اشر تس ےس باج یبا ےب رست آم یما اھت یکرومام ہى یک صب تم واتر ر اب رنست آر یما ےنرئ ناطلس .....ضف رب یر صب کالا نس

 چو کں وگول ےس لاسودوج  یلیع اما ناک ترادرس) یر فر حب ےک ر مے تن اطا ایت تعرس کین وا لد قد ت یاہف یم اش نس ایکن
 یاش زس ےک بلاس اک ھا ھت ادیب اار یقر صبا د لاڈ ںیم لیٹے کر رکی ئاش نس ےن باارقنسرواءاتاہ خارگ

 شیپ شرف یو ملال اقسام بلد کور ےس یف ونکی اراک
 ۱ : _ ےک و ومان وت یوا“ دانم یکن وو عا ےن
 ایک رکے ولورا لاک ریما ںیم لاس یا دات ن امک لاک یت ات ریماروا کیا ںیم ہر صپ ںوڈد نا ....:نامکس نب یگ
 سس دن ته راک و بلا تس اراک یک رحب ےک یکی او ےس خر یک کا وہ از ہر طخوکی شان ےس لان دوجو میر شر داوا اھت
 گن ساق اینا نام گرا ها ےن برگ نایددج ہم انچ ۔ایدراھا کب رگ ایودب ےن ین رن ےر جو ا
 کک ۱ ابری هر جم عرش گرا
 ۱ ۔اید کد ےس ےنوہ اد سور صوکن مکس نب یک ےن یی ھوا ےھت رک ات بر عقرب کن اسب

 برس لا. یدک اچ لاو بر زی پل اہو بج روا رج د شوج ۔ایگالچ فرط یکں ناپید نا نام کس نی فو

 یے و ایک ووایم اراک ن ایم ےک کب رم وک پاکو کیی ےس وے کیک ساروا ےک واپ لاو
 هی لوله تسلیم نایک جهنم رس صرف قاتا

 ےک نا تعاطا طر شب وکل اےک ( ناخن یلاو) ییا نس[ حب ےک ےضیق بور ھب ےن نارکس نب یل :نامکس ناروا ییرانب قتسق ۱ ۱ الرا

 دو اطلب یو لاکو اکے ہنس ےک رن العااک ت م وعر تدوخ ےس ناک ۰ا گیٹ انچ ۔اید باوج ترا ستم کاپ کدوم ناطاس یاب رت تو سا یکت ساوشرد یک ھپ تموکو ایکن اوران تیودف یش تم زن کیر اق ست روا قد ارور

 اے اے ناما نک یکے اردک نادرو رعب یٹ ثا کی اف ٹست ےن
 ےس اکے ا نکا تاک واک لوچ یک یکتا را نیز درگیر ۶... :لاناودش رک رک

 چ ر یک ب نوفر( ٥ف ددلج) شی لیپ دعدوج اپ ے راج...



 نافوط کول رات تروا رک اکے م زرا ڈو یت و ۹81 لوارصح ..مششر اج. نورلخ نام راج
 نر زن ںی وش یا TT TT ںیم تک مورک یار وا نم کیک
 ٠ خرکت شو سا یئکوہ لفس تمولعیکہ قو ن یط الز تقو سن قت ق ۔ںوہ اج یئوکی کن ا رگ که لپ ی کیا انا کر ترواا
 ںوگولنا دعب ےک تافد یکر جن اطلح۔ بوکس دافور ےک ناء ےھت ںی راوجو برق ےک نا ےتالع یئالساوج روا ےگ کر ےس یر گرا
 + نا کروا ناراو لب ..ےگ ےن رک توپ بمالسادالب 9ار سےک یقاچتداہیما۔ ایاھڑب تپ کیک گرا رم ںوقالع یئالسساروا ےل ان سو اپ ھا چن ےن
 ناطلسج یار قاب نریم رگ انی تام شن لک ی س_ لقمه رد حرم لک رن آ
 راک ہر ت وف ےس درب تسر یکن اھت شوبتماکرادنشپ

 ها سی جست فیس رک مات یخ ںیم لی آر کھ کر کیس ڈ گیر ےہ اک ن اھوا رکے مالا ناتار کد مر :تساگ لورم
 تک رم زس کشا اوہ اپ 7رکےےن حروف ینا یھب را نب یز اظلاوئا روا یئدقشکک ٠ب اتا: یگ لرخفط ککے وہ ناپ ےک قرص نشد
 ماکس کج نادیہ دات یب ٌزوہ ےگ "کس اےس سٹجایگوہادیپ ب رضا سش مرار لک ت ا اعڑب فر یکق اتا رک متاس

iسراب ترافیک  

 رم شاید ۵1۵ ۔ےر ےئک ہرصاحم کک اس کیا ۔ایلر کو صا و نیل شرک ]ا 1ں یئاو دعب ےک سا......:ہضخیف اک جر سین

 روم اطلس ےیل ےک سا ناتساد کر لام ےک ج رک کیااکس یل ا ثا یڑو چینی کوک یم یر اغو لکی ےس
 سا تندر شکل کس لوس کرامت کری ےیل ےک تظاف یکن ا ےندومگن اطلس۔اوہ اح یش نار
 دقش قت ار تو ےک تاند یک ناطلاس پ اب ےنپاد وس کک یہ گی کوس رو مس اتش گناه آم تاک

 روت اطاسرو وا ےناچ سپٹاو لپ م ےک دوعس لک ےنوہ سی دون اطاسروادوعس کلم ین]) ںویکاھب ںوفود٠ :یگرب روادوھگن اطلس
 ۰ ست هوا پ هام لا کس دنا کس

 ےب( دب )رگ اج یکی ا یھگوکد نرم ےن دوم یم ۔ اوہ شاح ںیہ رد ےک دوعخ کرک ہدعبعےہ یرضا سالوب یکدادفب ریل
 یزاپزاس ے دومناطلس ےن تل لایک رشت رس کک ) کیی ویت ار ار زکر نوک دص م ودیا رفضا
 و تست یدوهس سل مک درک یی یھب یر یر یاس ےک سادوا دن زر لا چت کش وار رنگ تاون طس دم

 ںیم( دون اطلسرواروح کک ) لو لوک شرف لوماکن اہ ںوہایت ےیل ےک ےناٹب ھا را ورود ماکت اس 1
 رپ سام سر )7  صص, 1 اب تلزتمور ہت کا ےک هز اکیا روا ےہ ییا
 ۔ایالچ ساپ ےک دو مگن اطلس ےس فون یارک د جانچ کل وکیل راک سا ےک یا ےس یب رق یک اھتاھڑب لالعد وا
 کا فا اش مازض اد تز ۶ے دو ن اطلس

7 

E 0کب چشم سس رو ےہ ےک اغ یم ںوکر ود خراش کیا یک رکن  
 ہیلو 9(مرم)ےب رکا باج س تار یک ) ن وتوج ںیہ کرک وال ارم جس ا کیر ر8( )
  لناذ سی مال رکن کی تہ ایک یا خر اھ ںیہ ےس ر1 ےنرکل اح نا اکے کل ایخب ےن مالسارکشپ ےچ فری دس سنت
 ظ0 ےن کرام اچ کا هم کارو بس موس کل گان ی ارد فوغم یک مالس کش ےل
 اوہ سیم نام ز سج نیل 0( متس)( ندا دل ۳۹۹۰ "ریا نیا لئ ج) الکترود کیس لک نیر اسد کاشت
 77 ویمن لج نور لف نارات شامر اط شیخ )ایات تمور اے ارے ھت ےس ںی یا ےس تک کلامی | ر ںی ن ونامل اھت
 ۔ےایایکراش اصف تو کس لار ادم مس سد منم فصل ارا 8 -)



 نافوطاکل راج اتروارگذاکم زراوخ قو لس 3ے لوارصح.....مششلج ....نورلخ نیا راج

 واتسا ےک مک لسی( سو ان: ط یاو ) رارک نب لئی تنطلسلارزو ےن دوعسم کیک ےس لخت ا ۔اھتں یل فار فط کد وعسم کیم (لیصماوبا نب ھم
 تک لیتو

 دا و ںی ی ی ید 7 6ق یم

 “رہن کک وج ر نا راس روس نی اناج ایکد اس ےک نند کیا وجاگے اج ایک اب یو تاہم ے راھ ھکردای هرکس

 راگ ورک اداس اک ایکل یا کار پ یبا ےن ںوشی نا تقاعان ناس یگ جج تبونۃ فوت ایک طاق باطقاک ناطاس نیما
 ےک گیج ے دون اطلس لاعب ےس اوو جفرا اهن چ انچ ۔ایدرکرایترپ ےن کل ھے پ درگ ن افعل واووح کک ےک رک ئاصا اکی کیک
 قد تم ریتم ےک دون الس او لاک نوک هک دا ام اوہ تاور ےیل ےک

 لا ناد کر کی زید ےس د تاگور ککے دوج کم ےن قرب لولا م الاب رو یئاڑلس کت یہا کمانے

 ےس اہ ےس ری دالا روا دان خادب یک اکا یکے دو ن اطلس ایگ ایکس یی اس ےک دومئناطلسر یز ماپ ےسا۔ یت تطاس رم زو لای وہاداتسا

 ۔ایگولاڈرکل کلاس کیا | تسذاد)تسارنانچ- 01 اے یو تیا

 شب اضوج) رب ماتا نصیب کام نفرات اشم ےک ایکس قشر شرق لوس

 ایم لود نت ورواقپ لصاف < لود ت کج ناریموج ای زا کیا عب کس تست" : روس زوار

 یکدومگنلاطلس یئاھب ےپا ےن لارکوح طب ۔ےھت تاک یا ےس کوھ نچ سو سوپ کس و قرفت رتن قر ڈن کروا وف یرامس یکس ا
 اپ ےک دوعس کک ےیل ےک ےن لوکوم کم رکی دہ مان ناماوکی تہ نس آے ن دون اطس یخ انچ ۔اجیھبم اپ اکن اروا کس یم تمدغ
 بم سی اج تم اپ ےک نلاطلس یئاھب ےتپاپ آ7 اھ داےھس چا مادضمردازاوربہفنچ ہکاھی بہن یک تم
 تموت تردا ےہ اچ 7 کتب نادری شا لب شکل کت اکے قرص ن: لب افق ش ناز آ
 اچ ایپ نوکوس کک یب یب تست ر ب ےس سا ۔ایگوہلاور دت اس ےک ںوگول نارداایمگم آں یم ےض اھچتں ادوعس یر ک

 اچ یر ی عروس: ایگ اگ ؟ے تالاف ےک دو ن اطلس واال ےہ دوحبس کرا رپ وک ٣۳٣ر وا اچ اوہ اج کار

 ناطاس۔ایک لات سندرم مکس وفا ایدہ نادر ون اره ی رقت ےک د داراانپادوحس کک

 مراکمیپ ےک دون اطلس ۔اھکر ھتاس ےنپارداایوررپ تاعقاو تشک ایک ناوم یار شک اپ ےک ہدللاو ینا ےسادوااب آ شیٹ ےس یلاپرہہتیب ہندو

 -ۓ آل نیب تاحق دیکھی گاھڑب ندا۸ شش لو برا نایاب رز لاک ا ےک دوعس کلک ےھت یقالخا

 سیل ام سش وف ایک فو ودر ےس اوج و ب رت ےک یار واین لوم ےک کارفےس کر عم کی شی .....:یگرادرنہ ارن کک یب لوچ

 ور دوج وم یم بارکےک کل یخ وا ٦ے اہم فالطا تیا دو مگن اطلسروا ےہ یو یم ںویئاھپ ںوفدورک رہ ےسا بر

 رظاح یم نادیہ ںیم تصدخ یکدوھناطلس ےک کے میز تار وااوہہناور فرط یکب اذ ےناہب ےک یر اندر لپ تا

 21 لے قاغا نص د اے اے وو اطا او

 ناب رار نو ناو کتب ات کج اعفا روا یورک وشراب تول ےن یا ڈی ں م تارک ںی رت کت لک ا

 و و



 لوارصح۔....مششر جہ .....نوردل
 ادا دی ہم فر یش یک

 ۰ شاه از ک ادا ال A ۷ یب تک
 بام یوم رس [لت عید آت ر شب سم اراک متر کویت رفت انس: لا کوک

 روا ےن رکج ےس لوت ایت تع اطا یک ی ترب رقم وزرا راک چبا *ناطاس رعب ےک یگادر یکی ا ایکو ناور
 گذرا یا روا دیش ٹک موم یر رس روا یھب نام فا تیل ںیلاو ےتالع یئالسا ےس نا

 شہ رست اروا یکر ر قمر ضا ستار عر کت یانگ تتت یک سوکت یکے ومنی سمارواطساو ےن دون اطاس سی ہا
 اوہ ار فرط یک ری گز نب دملداھت ٹم ننہعشیام ایک رق اے فرط ی اک قالغ ناوک ست ہا گز ںیہ لادا

 کج ےس لرفط اھ ےپادحب ےک ۲ ےن وہ رام ڈراپ رد ےس او وچ ےن دو ن اطلس کل ین ےگ ھڑپ ہپ واپس ا ب لوچ
 اچ 0 رو گا بت ارم یت رت یک 4 کت لو ون ارزو اس کتیا یکت سیلک نیاز آلت لس یا تایر کس

 وک ا رو ن اطلس شوال راضمر دام ہا اپ ۔ای درک ات ود آدھ اعام لکےک سا ہتفر فر ےگ ےنرکی و یک ١ے دو ناطلس

 تایر دس ےس تایحراہ ہپیبتب اب

 سوم ےہ ا تنو یک اھت ن اسلا ت ر کی روا لوا یت م الغواز آ کدوم ن اطلس لا کتی :تامدغ کی ویت
 اوم لف ےہ تہ لس لو مکس هست ےک ل ے وک ے اا وو یتروشروز تہب اکں وورکں شہ وص لکا تو سا یی د نمواکر پس

 ES رکی تال ئے '۔اھت گن تہکب لاح اک ایاخر ےس دامفورشےک نا ےھت
 لی نورد نزار اے فون لاایلرک اقا یش روا وک زہ راک ںایلرک رو وحش( لودر اپ

 ۱ ۲ ۔ ےگ ےناج ےن آھتاس ےک یت س فس اقاوم اق ن اباد نکا داپ کاج

 غ اگ ادم داور نام دار کم رو ن اطلس تتطاساا زوی رر یب اوبا لاک :ل اکی ری ب اطوإا تنطاسلا زو

 لب دا پتو را اکے ھ یہ کی شی تا ۔اڑب انکر اچ انءاھق اد زا اکں ودایپ رداراوسروا گنت سار ۔اھتا راج ھتاسےک مدخ
 نیم زرک گے ےہ ڑوھکولت نطلسلارمزو ےن ا ید با ا لیٹ تا ایگ راہت تنطلسلارمزو ون ایکب ق ات اکل جا ےن ںومالف ۔ایگ
 شب سمت کر سه اکے ول لد اے تما ای ہک اک ید ار

 هجا اس ےج وچ تب را زو کل ا ہادی ای درک ایق اک اک تتزلطسار

 رگ رک مز دوا لاصحتسا ےک نا ےن کی

 ےک سما ےن دوم اطلس دعب ےک ےناج ے رام ےک اہ اھت لاو ےس کتاب زجر وا نادا چنا ےس رداد یب رپ تی بلاطوبا لوک
 رکن لاک

 روا لت وافب ےس دوم اطلس ںیم ھ۳ نامے اتم ےن رفت ک فہ کں یہ کون مج :تع طا یکل رغط کلک

 اس لر لک دیار قرب نشر را کشف حس شوخ یکے ن رک ڑےسا ےندومتن اطلس۔اھتایدرگن انا کت قلا
 ی عرف رعد تماوشو نا یکل رخ فر تفر اھت ی( یر تک )ی ر فک لات اک اھتاس ےک سا۔یلدانپ رک

 جت ارام

 (O 108480027 )ںیہ ےک ھ2 قاداکد حب ےک ارادت...
 ز تہ باک رف سا اھت نسوا ناک نانی صور انکل کال نی زا روا لس نا اک رف ا نابم ن: ن
 ( میز ( نر نل وہم ۰۲۹۰۳۴۳ صاہدلج لاک حر حد[ د) ںیہ ےک م وا٢ عقد ادب ےک سارواہعتاد..... 96(میت )



 ناذوٹاکں ول رات اتروارگاکيمزراوند وک نیشازس ۹8۹ لوارصح....مشش لچ .....نورلخ نار اج

 کر فف( ف DID یر مے اھ لاشواب یدفسکیق ل۲۱ ارور اکا اس ںیہ یکے  ن رک قرب ناھئاپ رذ آس ا دے

 خورش انراھب رپ ےن رک نج ےس دون اطلس ےس اروااوہرضاح سم تمرخ یکل قطع کلم یر شون دسترس تک یوم

 رش ای کدے 2 لا شرخت لر لر اه با ارم وار ےک را تنسق لرغط کک چ انچ یورک

 روا ےس ایک اور نابینا رذ آو یب اب شرما ےن روک ن اطلس کی رغب ےک کوکی رد رتراچان۔ ےس رکرپ ےڑاوروےک دان

 7 بت وب ےک ل رخ کک یی دای ف ارم رکے رکا یاوہ ترک ات واک یی و یس ارواے کا ام سکوت کنن
 ایا ایی جات کاپ ےک ر یم شیما ایکو ایپ ب ذب |م مزه ی صد با یا 0ج وخ)ےڑیرمت

 ریما دعب ےک تافو رکن اطلس ےن( ید )یر یک یا تب اکل قل کلم سیب رود ےک جن اطلسر یکم شرما ۔ کسا

 ۔ایگالچ نانی زرواربا ےت الم وب ارور دی کش ۴ر شر یما۔یگدد تانے دیتے ا ےک اطلس پاتر راک

 اتو داراو صتو اک وگول نا نیئالچپ فرط یک ہادحتاسو2تاس ےک ساروااید باوج اکا لر کلم ےنریک یش ریما ....:یگر فر یر یک یش رش

 ہپ نر گیا تعاطار یش خاک ھثناطلس ےن لرخط کک دواایکہناورہمان تیودف لم تمدخ یکدم اطاس رکوہ دین تیلور ل
 سایگوم مرق نمو وتنروا یوم رود ییا ارور ایل

 یوم دعےب ںیم ںوھک دوم اطلس تلزنمدر کبک نت وج لی کم زوگ و دومتت نطلسا ار زو

 ۳ انس تاب پایش یا کلا کک انا جر ےک سش سا ےک کی یورک تاور نیکااےیس ںا۔ی 7

 ےن انا چدن لا اکن ادن انس کمال ایک طوع ترا زوو پوک اط باک کیا ے رج اطاس روا ایکو ل اتتا زوے

 جک رک رک اطا کش شا ووو الس ےس نادرست زوک

 -الاڈرام دعب ےک لوفدنچ رواایدرکریق ل یار لقے کئ افط۔ایدرکل اوج ےک کرئ فط ےک رکا رکے ےن دومتناطلس نان ۔ ید

 نی ملا ر لورم کک کلا سے رغ زس لغ _ یت زواک یک عراب شر تس لخت ا نب لام اظ یئاھب اک کیلا شر زو لوت
ED E۔ایگا  

 اوم ئا ESS برو تسار 1 نامل ام تیس 2 4 ا

 بتا دسر ید ییا ےس یکتا ہو ایک رھے ترکی رک کیک تبرک عل تکا

 لیٹ و اگرکش ا ا ناطلس ذا ۔ےگ ںیم ا وہو نکی د ےک ناروا یکے ساھ ؟ ت ماش یک ں ون اچ یار زر رک کش

 ےس کا ت یش لرازگتار ںی تام یر وفروا رژ لاک روان ےن ںیڑلرکوہ ندی کلمہ ںیم فرما
 تلک لبا فیر لی اکو ےک ےس مک یم یہ یاد لر

 نایت آلا »رب سرد ام امد لب لاک یونگ رط سا. انا اب ساپ اهدا لر

 ۳ وت یوم یار آکر سس( نام فارطا) رام ماتم ی لع لاو ) قرص نم سرو یاب اپ دشت سمیضیلخ :لایاووشر ین

 یارو ین( دکب )ہہر رکا یک ت سکت ںیہ ایگ اک نایب یش ت الام ےک لاری لو تستر ں ٹر ں تاو اد ترس زنان

 ہدعواکوادیل ےن قنشم۔ایک یب لاوس یی را لا ےک قلی انچ ۔ام فاصباوجرگم لس اردک ادا ےس دکب بر )یی

 ( مرچ ایر اا لاک ارا اپ ےن م اھ لا نوری رج.

 ( توج یخ خرارلاءیلارار وطنی ف ۵ دلج حشر دچ ندرلخ نیا ) یکم نوشتم 9



 نان ںی وار رس دم ار یس واٹ سس بس ےس یف نانوطاکں برات اتروارکذ کیم زراوخو قو ناس ۰ لوارصح....مشرل..نورلفن ات
 الار وک( یر مکا )املس ایک ا یو واوری لایا تولوا رعب یت چکر اوہ !ضشچنچ یر
 اعتبار لا تلف سرا کا ۷ نج عااطاوکد شر تسمذیلغ
 تیا یر رگ لک فر انچ ۔ یوم ددم ویک یار ات تاک بس عن وک

 ےس یر وتس یک بلع لا ا آی درم اکے بف تا ےک ارد جس ام ےن ںویت اسیر وا 1 سایت زوم 7 ترا ناتو روا لوت نا

 ای اپ ےک ہن اطا نک ل رغ کل کو ہد دبے نا ںیڈد ۔ وہ یاو م ارم لشو د وانگ وہ ٹک تماد یگ ال ےک ںویئامی
 ۔ںیہ ےک ھڑپ ہی اوکت اعتاد ناپ 7کا یج۔اگل »بیت لر روا ار ازای شید ال ےس

 ۔ایگوہ ایچ رابخح باج لیتر لات لدرنیت اےک یسابعد اپ شد تک ید اروا تاوقاو نا :نرطب یی
 ے یرضفا سٹ یک زارع تاک مک ےن دو ن العل درک زن نا راوی تر یکاچیھب گود ومن طاس ےن سا

 فرد بم اک واز شقب ۔یئوہاطع یرسفا سیل یکق روی ئوکز شی ہم اکےناج لا مے شرف اچ ی لوئ ایدی
 زی مایق ٹیدادفب رکےن عج راج ےس یت روااجپپدادفب

 تا

 ا یادی ےک دو اطلس یکم ۔ رھی حس شون گیم اکل ایر سد سا سد ن اطلس :لابتسااک رب

 ۱ اک ےس اینا ارس رول روال ات ترس شوج تابه لات لمس
 ناوی ملات ترب یوم الرع توک یک ایس اووک ی ترب ےس راب دد ےک د دو ن اطلس تق کک. روگ یر صب یز رلاراگءاربا

 شورو بکر ےس ےک یانو تب بسم نرم اک اد یگز نب ملات کت رخ کیا یخ انچ ۔ایکن اور طساو ےک کرم بان
 ق ماکو رعب ےس ئوف تانے گن نی لا ام ایکروصام رس تصوکع یک گر صر کلہ ےس سوزن ادا ی زنگ رکژومچ رب

 یز ی دادا سس بو یکے نوہراحش تیافکروام کش ا نو کل می 9 ۰ بج ار نوشت + 2 ب تو یکں ور ٹاک برے رداابکت سرد

 ناطاسرخ انچ ۔اوہرضاح سی نا فنا سراب روک د تک کرک یر رق یب دیتا دابو تی لادا یا مک
 دیگ یاو تم واک یو ر صب سیم دد ث۱۸ اذا یھی جب ا اوخ ید یک لادن کا طع یر توکیو را رواا یے مات او تززومت

 ست نت ست ںوتامسیخ :رضفاک رب بلع
 پور اپ لو انرعب  تساگ شرک اید پ OI اپ نویی ےک ےن رک شزامسددا ےناج اےک سی ٹو ایک
 ےن باع لا ۔ بلمس 5 لاس اچ ( ایم تار ےک نا یم ےرصاحع ےک بلعر کے د بیخ یک جیکب لعوکن اروااھت ایک
 ےرھدفلا اکہ دعو اکدا دم طرش ا ےن ینہ ۔یکب لطوادعماے ( لم لاه) یت ےن( باع یاو )تقرا نہ سات: ینا رک ی اقم

 اتولےا اب یئک ن ںویاپس لان اھت اح مج اک ل شا شوج یما تنطاسلارزو قاب کت سو یر ی ورا مپ ؟ینظ مرور 0

 اه بسط ری حس قشم و ) نا یشیلاا ےن کیک زع یک داود خ یدی تب نکس ' روس ےن سلارفواشداب ید ےثدٛ ایک ارات
 روااوہ نار ںیم وص وعسر یا ںی ی چ یاو ےک یک لیک یخ رک رخ کرم روس ماسک پ م یک روس لنوو را ن نی اا
 ست روس دوس تم تیر دسر او شیر قرض شل اھکر یر اچ یر یواش نر رام یک ےل ےس ھا تمولق
 ود کارو رکا نشر رے رک د بی رفوکو وہ سم ےن یم غاغدعب ےک ا ل 1 ا_اب رارکی لات

 کروم( قر لاو ) نیش لا درک درش ئاڑاے ترش ما ا رصد لا خرما کرج کالا
 دن ےس ادص انچ ۔یکت حاذخرد یکداد ارد اک و ایت اب فر کاپ روا دن تیام
 یکی ےس اں بانک ا 0( ن۳۸ ۳۳ یا ہر لہرا نیا اک اراپ ہک لویان لام و والا دامب ۴۳۳ ایکو نوک کت سافرب
 اکر چ ںی رے نارا شر کا ہل (مرم)چ

 ایک ماب م مولع یک وص اش



 ناتو اکبر تدارک کمر اور قو لس ا٭۱ لوا صح... ل ..نورظنم تاج

 رکی رت کد اک یب ںی فی ئاسیع ایکو ہہناور فرط کب لحےس رکبجرم لی وف ییہ ایکر ون وکےمر ش سا ےن شاہ ۓاجایکد رس ےک بان

 نوت جی ۵ب اطر عب ےک اہ ی رک روا ھایکر م لاد م باعت ےک ایم اکل اچو گج رھن یہ ۔ ںی ایی رکا ٹاور عام

 و یکن ی کس اوکںاوئاسیح۔ ایلر کور صاحماکس ا ےن یت وت ںیم یت ےک 1 اشدابیئاسیع) نیلیوج زاز عادل ایک زازا کفر یب وا ایلن یگ ےس

 صور ایک مف ےن کجای ر نورا ۵ھ تت یا انچ ۔ ےگ ےیل ےک ےناچی از اد لقرک ناپ ٹر ھا یئاسین ےس فر لورا
 یک ہے کرت ارفے ید دوا ربانی او ایگ آل یئاو بل یئو+ یم اک ان یم

 ںیم تصرخ یک رخ یک رکو درک ےس نا ںی یاو روسی بل :یگادر کس شدروا لرخطک کم فرط یک ارع

 اک هیت شو امن ےیل یا ۔اھتن امسنا اچ نم یشد۔ایلر رد یم وا پام ادا اے از تاو تزعےن لرغط کک ایک

 ی واوروا ےک وہ ناور فرط یک ارع ں وفود سیم ج۵۹ چ انچ ۔ایلہ م اکے س الد روا کر پین یکن ارت یز ےس ا

 © دا۹ رغم ۵ را ای لوک کنی اب ضیلخ۔ایک عطار سرا لک کلاس ترک

 لرخم کم اوہ نزہیخ رک ںیم ساز. ادم ماسه نیل بکس وز شرب اوہ ناور ے دارخب تشالاراد هک قم

 ۃمرقمےک ہفیلخ قدص نج نب دل لالج تنطلسلارمزو ایگ م رکو ےس از ذی خروا چی لولجرک چت ساراکن اسارٹرکوہ لا روا

 اقا شی

 رشیلروا. يد ڈاک اورم 'ن وار بن لج لب سیٹ کا اپ ےل ےہ ںیم ںیڈوروا لرغط کک... گور فرط یکن اورخ یں یو

 باہ کن اورہ ناطے عو اا ے دب ےیل ےک ےن رکی دادقب دعب ےک سا ۓاج آل قع ک لک بج روا شرع ار یک

 اکسس یررس وا رپ کو رنو ای مرو تک و ل غا .: ساک زنا يا لر فکری قا .قافتا اوہ ناور سیٹ

 دکن ا ےن کرے جج راج اپ ےک یاب عر نا دت زت فیافے و 9.2 .]ػؾ:1:ںؿ۔.۔._.ٗ.ۓ۰ٌٰ٘طٹطکٹ 9 کوا ںی ایگ اور ناوم

 ایکو اپ ںیم پوھن وا ےن ےر ۳ مود «كساژرااع- رت ءایاھکر کوہ ودوس آ۔ایدا

 دا لپ کس دارا روال رفط کوکی اینا رشت قیلغ: و ور اکں یٹوروا لرخطع سیم نارھہ

 ۔یگ اتم رک وج تاب ےک رم یب نیز روا اھ اتم نیلم آں یشد ۔ایمگل اوہ توب یش بناج یل فم یکن اوربخ لمس ےس ار ایکو م تاور بغا یک

 یکی ۓار یکفیلخروا۔اوہ رضاح راب د ےک ہ فی قد نج نب دلا لالج تحنطل سار زو دعب ےک سا ایورگف اعمروصتےن ہغیلفینانپچ

 ارم اچ اب توت زوروا فیفا سن تست سی فوم سا مد کس نور

 ےگ آن ادج یشدروا ل رغ کروا یگ الچ باج یکدادخیہفیلغر ب الاچ ےس لرفش کم

 روا نادات ایل ثواوآل و شروا لوبص اید سید مزایای رگ ارام تورا داند رک چن ادج - ششوروا رخ کلک

 مک لپ رس یا لر کن ابر رس شون ہنگو عطا کا و اطلس ایکن ایت ی کا امر ےس ےن اج

 ر یورک اکو شش را شتر ےک کاپ ےس اار گاو

 ہا واز شرب کد هتک یقه ترس وادب ںی رضا وکو شش وکی ٹاپ ہقنت فیل ...:ترا ۳1 وز شت

 ھی ےس ںویاسی ےن گر مم لے رش کیا اش باطرب ..9(متم)( ند بطم رل لاکا ر )ںی تا.
 ارل لاک اجرا ) ںی یاو اب ی دایز ےس راز کیک م ےک ےک زاز۶ اراک ...0 ر7 ن رتا ۳ فا هر لک رج )سر

 و بست ما ی( ۵۳مهر لب )نیا یر وجوم اپ رام... 0( م( نرل ر ۳۳ص

 جم e اہ نک ایک اضاے ۹١۹) ہدلج لئی آر ح) ےنرشاناک يه سنی لابی ہ(۵۳ْ“ہرلج)

 -ںیہترورض کت حاضوزی زازا ے یہ یجچتحاضو یکئلودش ری



 نانرطاکں یل رام اتروارکذ اک مزراوخ ت وک یا fer لواصح۔...مشش اج ...نو هر نور

 ۔ےئس مور شا گن اکےک لا ےس فرط کاک ا شاب دش تس یظ ای ایگالچ اپ ےک دون اطلسرک ولد ادقب ےس فوت ناج سٹ ہاں جر
 ے الو روضت لے اوہ مولعمبیرقیئام زد ےس لاعب یک یاب تواس رک مت عوفرات ےب ےن یا اب دشرتسمذیلخ کا ددطلافمی دوا
 _اگۓ اج وہ راوشاار زہلب اظ ان یل ےک تما اشیا تو سا ۔ےد لوھکو زاودداکل ادجو گپ روا ےس رکا انا کریو دیه لک

 پ آل الا فک اوامر اہاپ انک رے تطال روا یے یارب رغ تس اغ لرم واک یکاور کارم رواا یک ودام
 یوم رس لازم مرد اےس یکد اب آیلارع و بج ۔ بس سد مچ ید را اه کارا ںی سس جم عاکق ارع
 ۱ اکے اروا وارا یا

 نا تے سا یکل یخ وہ ے ایپ ےک وز شر 2ر کب کی لاخر الا ب0 شرت شرط مار روم
 ام اب تفطارد لی ریت ےک و الواروا ل ایما ےےسا یک اہ اب مش رتس فیل ایگوہناور بحاج یکوادقب یزاپ رج تانک
 ےگ ےنورازواز؛ےک لال دن بات یک ادج یکب امہغیلخردادادفب لئارعیا۔اوہہناور فر دار خب رخ نی ور مقلا کز

 ما پاک اچ ںیئاو ست تفاوت تسدف لیفان - ارزق اشرب ی ووو ن اطار کج یکدومکروادقابدمشرتصم
 رادقب یرفمدشرتسمیذیلغ اھ ڑب بناج یکدادخب ےس یکتا ایگ آصف ےس ےنرکی ڑج ایر شیر وکدومتن اطلس۔ یک نج فرش یدو ےن ہفیلخر کک ای
 نیہ لاداک فرط کووم ن اطا ایک تاور لیس او ےس یون یکے کو روک تطاس یان ےک وو ن اطعام رکو جر واوا یکم اخرا ایکو یز م ایت ںی
 ےن ر شرت قلف ۔ ےک ےک ر یتروا ولت اوہ لاما حر ط رب ہکشلاکف یفعح هگدسد تست ف فرو رپ ہللاقم (رصب او )ی

 درآن تشک فال سا سیب اصن زیا ناپ ردرواےےے دار کر نب ےل زاورد ےک تو الغرصتروا ںیم رک ناف

 ری ی شم بهار لب اس منا ےنچادومگن اطلسوک ھا ذا۰... ًادارغب کرو اطاس
 کوو ن اطلس روا ی لک ند ییا ںی ںوج ول ں وود یئانچ ۔ من زد بو راز اشتر اگل ےن رک مات اف کا یاس

 اړیپ لاعتشار ورق تفت یاواوادخب نایلبا-بساک ۵ ۵ مراد ایل توا تا عج اتوا ایک کر ںیم تفالخ ٤ا رسی کیا او

 زاو راب روا لک ےس ےس دپ کک ا ڈی شتی ےس کرک ےس ما ںی راو ےس ڈوب روانا چی دا هردو

 دون اطلس 0 7 اینبار دسر اراک" لات ےس

 نا. پچ ایاز کیا ںی ےنا ہہ تک تالخ ار سل اوہ فدرصم ںیم ارور ارزو رو امت سا رک
 ہیشاھرواد ریا« ا؛ لو زو ےک دون لاطلاس ےن اٹل مو ررر کوت عاج کیا یہ ارم اےک دو ن اطار دے ڈی لکی انچ ۔ ومن طط ےس

 دادقب یت شما سےک ںویواپسراوسرارج ںی دادخب ےن یایعد لا ہقرتسمغیلخدحب ےک الی مادر کی لیاٹواکں و کے نوت
 ٠ _ کتا( لب رایاو) یورک یاب ایکیھت کلمروانون بشر کل ی اطلسروا ںیم و روک یق شور گورا ےک

 ےس سنہ ایگ پی کیک دوکان اطلس ےتتار کا روا یکے وہ ےہ رک یش ہرھب یگز جب ادا اردد کا : روگ والف

 راک ای حعاب ےس یار یگ یم اعڈلاپ دشت لف ےس وہ اوہ ےہ وصنےک نو بشروارلستےک نا تو کار لا
 ات ںی دادا کت ۵۱ر شالا برا ٭ رھپ وا هرکی اهم لا اف یدارخب لباس دون اطلس یم ارم ۔اگآ ےنوہ ما د

 8 ٦3ہ یز لادا ےک دو ن اطلس وگو ن اطلس نیر لاماس تہب روا ےڑوھکرایھتنہ ےن یک اہ شلاب د شر تس یلف
 ایگالچ یئاو بناج یکن ادم دوا ایکرر قم شیو فاو ادخ! ےس ہد یکے و٢ لاد تس ایم

 ست اچ اج ےس دون اطلس ےن تلددر ارم ییا ےنرصان نب یکم اھ او تطاس زور :ی اھب روا یورنھم یا لاول زو
 لی ابع اب دشت سمیذیلغروادومگن اطلس ہد ہویا ت ایگ یکم الا کے رکا زاس ےس یاب ڈاب دشت سمیغیلخووالعےک تاماراےر رموو ںیک



 ی lf لدارصح رل نورظناٌنیرا

 وا تنطاسامزو هومن الا نارود کس نانسی سا اھت اپ درک شهدای ںیب ےنارک
 تب ایگ اطع ترازو روا ی اقا مر نا ما جم ایلاواب ے ادخل گر لا نم لوریشوا

 بسه رایت ست" کر یق قلا زو نبا یک یب ےک یک ریت ا _ ایگ ٦ی اودار خبار ا ایما درکل وزنھمر کپ رگنیکت رازو نہم

 ایک رقم ۲ےک د ٢٣۵ب ترازو کدو ن اطار کل اکے لشو قاب زو نبا ےن سان اب آۓ رنج

 ای ڈب ل الصد داچ روا باد بع راک یر نہا دلا رے ےنوہ علاق لوم ومص .:تسافوا ی لب نان لا

 رگ زاد ال نو داش کفر ما روا یوم ل مکا یج
 7 ہار اساک ایم برن. بن تیکت مور اي ج ب ترم ار یارک درو يک

 دیک 1ن الزمان رها سالن یی

 لس نیل لا بش بج ےک یٹواج مالغ ےک سا تموککد حب ےک تافو یکن لار. وکیوم گز نا

 رگ لا الصروا یرو زرہش ست ب رلاداپب قم ےک ےس رک سب توک ٹسروا دات تا یر بکس نا کاب

 هست من کز لو برن لار هک هوش وا سرا ر ےک و ون السر درک شت ب حاسما فاش
 وب فا تس تاکمل آل واچ متایک وہ ان ۲ے اکو بک نی لار( اقا تر بام )شرک رله نا الص )ےل کاپ

 یکے اہ ےک ن یو رنک ی رتا درر وخ ےس یخ تع اطا کیا تاک ے وزن اڑ

 کا اک ا ے وہ ضاح سیم تمدخ کد لان نب ںاہریشون نب دلا فرش ت نطلسلارمزو ںونود قباطم ےک ےروشوم ساری انچ انچ ورکی سارو

 هد تل رب روا اش کی ترس ںیم ہضق ےک ںوئاسیع کرم ترس ایی درا دود ۔ے متال اپ ما

 ایک رر رب کاردی لات اب یه ما گن کنار فقاد بو و رام دوا بیرفیک ںوئاسیع

 روت ارج تام مت فتا وے روم ای روا ودوم گن راکب م کیا هک تسلیم و کال اح ےہ اسا رومی د ما

 یں وفد نا ےن تنطلسلارزو "جای هد 1 یخ ےن آے رک اھم ںی تمدخ کپ آگے اگلا ےس ل ورش نا

 ییا را. اگل ےنوہ ہروشخمروا ےئ وہ ضاح شان - ید ےد منا نوہر ضاحوکں وفود نا ےن علاطلس۔ یی درک نیٹ سیب یلاطلس ءاگراپ تاضو عم

 گز لا یون نا لر لا شاید ار شناس یگ نج لاداک ےس پرک یا ےس یم رم تمول

 O دات ےس جم یک رع ایشروا یراعش تیافک ناطلس۔ یک شاو س دان یاش متر یہ رزرو ےس فرط

 -یکت یب انعوکت یک دور بن دلا ہا قا ار سی فی ادا درک

 نادر فرطیکل ور ھر واایکض قرب سچے زلوب لیپ ۔ایکوہہناور سوم رکےن یہاشروشطم گز نی دلاداع .: رم ؟لضہ ینیدلادامع
 لس لک ساری اکیا لک شه اه اےک تعاطاروا ۔یک۔ اچ ںوچ یھب ارذ ےن ساقی یک اک واچ ۔اوہ

 بحر گے د توک یک روک واج کل ےن رک سذ مشایکل روا اوہ لٹر یم لم یم ئل انناضمر وا یگ 'تب دلا دامت اب آں کہ او لکو میت

 :اہب یش واایکت یانع ہدبع اکب حاصر یماوکن باب نما حرص اات اه تیلور فومن لار صدر اور
 ںیم ماکرہ روا ے د بصانع۔یگد یا ہدالع ےک رزو لام وکین یدللاءابب یضات۔ ایک رقم انما یت کلم لو ما گیرد نیلا

 تک ماکو روش تورو ا

 کو ماف ربا ایاھڑب مر فرط یک عن جهت راف ےس م اظ لو تو :طقاکن ید لادامترب رند

 دن و امار ادا سٹ 87 یکی کجا آر باقات ام کج

 ےتکوشروا تو



 تیرا

 7 ول ےل ن ناری ےس فل 7ے روج دے یز جج ی اچارواودلا اڈ یلجوےڑوھک کای مم کش

 نیک نر رگ تک رکود شرک رار ڈے ال باکرو ےس باک ےن د ہلا ےڑوھکس یہلجدےن کا سا یگ

 فرط ںوراچ ےن درک تم وضع ام تستر ھی رب ےک گیج روا تفکر وال

 م ورک ات لینک فروا کش ٭ تساوخرو یکن ایم تب کن ابا ذس یی روص یدک نور لمس ورا
 الر نیک ملا

 یز لاو ن یار ہلا م اح ںی یک وای ےک رک کب نیم ےن یگ نیب ادارات مہا صا کن یس
 ن( ناش )ناما هلو ملاک اب ازای گا ےن ملا احیا صلی اش یب ررامیلاو)
 ما اگل ےن رکن صا سی یی کر تیام کر کت ید یک ےس تاحتاو لاو / نیک لق ی او را

 گن ہلا کے اج رخ لاو رم رانا نا ناپ ہک الو دیماروا مکا ندوما یوکن یم“ لباےس نیر درام ےس یار ملا
 زا نره نشو زاب ےک ےدنرپ گیا طخ بے جو یاد تاک س یئناج دصاق۔ قو ورا

 دام سل سگ دلاور ادرس ساوا اسبق شور اچان ا ےن کاپ کے سش وال نادا ےس

 مرگ ٹو زاپ سد روا بس تل گمان ٹک ند اپ سا ایسا اف وا ےن یگز [ دلا

 رانا ےک دادما ن نو ںی ےک و لاپ رکے دہ زدبازی نالا ماح ےن ںیم لیا فجر نیم

 ےن گز نب لادن انچد کت ساوخرد یک ا ےن نیم یا نو ںیموسوکا ایک م وکی کے یز نب ہلادامتنارود سا۔ےہ رے رہیں
 رگ م توتا ےک نا

 ضرایب ادم لر ۳ رانی خراکراخ کز لار ےک یت رپ نین. ار ازاد وبا
 و ی نا تعاطارکوہر ضاح ےن نارق اوب فرط کن ارح ایکو یول کد ادرک یا ےیل ےک ےنرک کوا ےک
 وین ے سا ےن یگز نیم لادا اھت ا کات( او )نو ۔ےت سی ق ےک ںونار کت اسم ت اکے ک اروا ورید رم ہا
 شرم اھ ےن سادصق اک سے رب اوس مات نایاب ےک کت سرو مات 1اک ں وقدج  قتفم کا کرک کتک
 ۔ یت کو ہاطع یرندوکیکل سؤ ےیل

 ترب وتس بوو نہر لا رک ایک وجے بناج کب لعحوکت BE AEA :ہط اک ا نلرم باع
 ۷ ا
 پت نی دلا زکر یک ایی دداا د سین راجح ےن نام شراب باحرکےن روشنماکن یدلاز با غلق کروم بوک ھ ہا لع رک ل ورحم
 ل یوکے راشاو ور غلط اوم لاو ریتو ےس تس واک کب لع اگں ولید ہن سروشنمےک س را ںی ںیم کتب ج ۔ںیہ ۓوہ لٹ ےراشا

 نج لاضف انول رپ بناج یکب عر ین انچ ۔اھت اک وہ لاتا اکدوحس نی دلا زم ذتایپپ بدر ۔ایگں یاو مک تمر غ یکدوعس دلا لس ےک ےک

 روبی دشمن کرد دود تاک یر فدو آتے
 9 زیر و انا رک

oاھت ل یش نایرمردےک ہم و یھ  

 کا اے

 تشو سا اسد قلا



 نافوطاکں ویرات اتوار کذ اکی مزراوخو ہت وم ن یاس ۵ لوایح... مششرج....نورظنارج

 0 کدامج وہ ] فصنرب باحیص لے نہا غل قی درکف رطب رکے در دا کیاوکن امرفروا رکن عطا یر غم. بلع نارادرسروا یر

 روا ںوش ہوا ۔یررک ورش کز ار توپ لاوا ےک ںوگواےک رک ورش اظ ادب ید مایک ابد اھ رک حق ۔ایلر کج سید ۳اا

 ۔ ےگ وہ رب لوس شورا اے یی وای راپ رد ےک یا یی دیک آب یکں ودیضم

 لاا ۔ تروج ومب ی یورک تره ی مام نبا اک ب لع آر نایک ناو لار .:کج لا غظوالورلاردپ

 بعید يک پا لا کتی کت رام تا ےک سئاروا کت یش یک لام ےک ہا غل ےگ ساپ ےک سش

 رب لات دم زر کال تای و ہت یم نکلا هرکه لو )نرو جلال ایلرکء رصاحم ےن
 رخ اسیر انا ازم )ننه سس مپ سم روا بلع لوبیا گم بلع 7

 اکب لع کت خ ؟ےک یاسروا ای چک ےل وفا با ہاشداب یئاسیع کیک طے ناجیھب سہل اووکن شلیج رکے د ناو اے باع اا ایک بلطر

 : بک رصاج اکب لع حاقبلح اراک ہرصاوم

 کروا نابلس لولا رپ ےک وم عی بلع تالار مارو زمین لابی کن لاو نت بلع

 نی لادا حب ےک ںاولور نچ روااوہ ر رق نار کک راع اک ب لع ی وقار قن ےس وہ ناور لکو ہے ےک ےس وہ رضا یم تصرخ یکن یب ادا ا

 رکے ا گز نرد لاداکدعب ےس یا ایک سرو اطنااک ش ۔ایلرکفقرب ہعلقروااب آب احرکےن حروف کیا ین اسیفاب نب دلا حالص ےس فر یکی گز

 رگ کل دیس کارا باعاوہاترکل صاح ہضم ہطارعروا جین ارود ےکر فس۔اوہ ہناور فرط یکب لعوت ےک رب فظ

 دایک یہ چ انچ در لس بل نوکیا نیس اردوگاه کرک غل
 نج ین سوپ ب باح توک ےس یک ییہ لادا ایگ وہ بج ہر کپ مج وا اوہ خو لوے گز نی لادن لار رم
 تو ایده ازرلادبع

 اہکروا) کد بیخ یک ضر قارع ےن نیٹو ۔اوہرضاح سیٹ نامسارخ م تمر کرج اطلس شورا لر شل دا ےک اطلس

 تبار مدت کرک دون اطلس رادار فبلغ یک اہم راب دش ر تس ہک یکن شانہ ذی روا( ۵ج نا آت ہن تاغ ک

 0 0ص ]شش سوگ« لار ناطلس۔ و

 ےنپاروااید مال ایقتاوک توپا ےن رت اطلس اوہ رضا ںیم تم رخ کر اداس ےک رک تفاسم ےس یکدم تیباہخد ومن اطلس اھت سیم

 ٹول ف رط یکن ادیج وکلا روا باج یک اسا رھ ناطلس رب ےک سا ۔اب رم تمدط یکر مت ناطلس کت ۵ک 7, ایاھ رپ تر بازب

 ۱ اید ںیئاو فرط یکرہشےک یاو یشن یکت یار ووومت ئاطلس نرخ نلاطلس فو ےک یب او ےگ

 ۔ایکل ابقتما ےن تنطلسلارمزو ںاہچ ایج بیر قےک دادقب تفر فرروااوہہتاور یقارہ دون اطلس دعب ےک سا ....: دارو ل اطاس

 کک گز نی اد اس کت ساوخرد یک ل کوم ی رنو وا ےک شراب روکا ک یار کوہ ضاح ےن ںیڈد ۔اوہ لئاد یوادخب تال اراد سیر ۵۳۳مر

 ۔ ید تعلخوی گز نمو امت ےن دوم ناطاح .ےک نج شر اہ رو یتاشروا اوہ رضا رکے شاتو ارپ ےس تہب زوارات دھکا کی یک ٹی

 واک یک ع ایک رقم سپ رضا اکو وک درب+ نی دار اوہناور ےس رادقب یا یدامج ام لاس یس ۔ایابرفواشر اک اج اد مرا

 تاع

 سايت نبات نه ے تافد با ےس دو ن اطلس 5 :تافو ید من اطلس

 لب راکت ترم مک “اب غز یں اج ےک دا م کی ج تابت ب( ۵ ھر )شال رج کاپ ے۰8

 وابا ج یم کیر وج یشن تراعود فرصف اپ ےک متن لضاف روا ۔ایگایک ۔( ۹۵ص



 ۴ لوا صح.....مششملج .....نورطخ بارات

 ےک یاب شا لوس زا یر بک ارد رپ ور
 ےک رو ن اطار کوج نے تا رظنسک 1ی یل احاروامحاقلاوبا تنطعلسلاریزو .....:دومس سن اطلس
 قام ماتےک لیروا نادج)۔گ9 ایا حب ہیطخ اک سان ےک داد ناطلس سیم ںووسصےک نا وو لین
 (یئی دے دو نوک 7اب ہدو ایگ امج فرط یک ینرعیلل ےک ےیل ہنپ اپ ےک ناطلسزہرو ایوب مراد

 وسط ارج کس نمک دون اطلس :و٤ٗاو ناطلسرواروح“ناطلس
 ۳ تر توی مربا اوہ نادر ےس ناادحج لمم ھر ھوتی ڈا ی عالطا یک ا
 سرا طو ے لکم زرو کز نی دلادامت هل لار تب توس اطلس مولا هرصاگ ےن داد
 اچ ےھت ڑب ہبطخاک مان نہا لیدادنب رواج ا خراب روےک یابی ڈلاپ دشزتسمیذیلخروا ایکو ورواد
 نشربطخ کا یس 9 7 جم تفالخر اب رو تساوخرد یکتا ا لیپ اپ یھب
 ےراح فری انی د تم تز اجا کے نرمکل خاد یپطخ و مان ےک یر یکایک ٹن اطلسرپ داد یخترواس اگے اجاھڑپ ماناکرجخن اطلسفرص

 e عج ضش

 داخ ےک ر رر ایل تم رقت وب تب ته دو گدادا کز  رلادایتوووت-نااطاس ۱
 یاو ) یاس مارق قتلا ایک ق سا رسک یاش اب تور د اش و لاک لیپ ےس ےیکےک سا نکی ایک وکب اج یک
 رواورفواکدادماد تیامت یا ےس ییاددا ای آں یش ےس مرمت اوم عیار عش شرم یغ اھت ںیم باک حتاس ےک وف کرب ناتسزوخو ساف
 ۔ایلےل فلع

 ے لم گز نم لادا انچ تا ارش ندا تو ےک یگاوردادخب ےس روتس" ناموس... ا روج رواد شرت
 یتا ام اقوام الا ےک ۔ سا سی یک کاش قو مایا شرم لخ انب اعادہ اجر کم ایقو وو وس ناطلسروا ۔اوہ ہناوردادفب

 ته ارد کوتاه نسل اہ امارت ٹیپ ںیم وف مملو چک هست 7
 ےن تی رکا( یا ثروس اکہ ولا کوطم) 0با نیم ائ اب فرط یک تی رگ کا کت سل یگانہ داد ایر ول وا ےس

 اک اش قو ی ات خيس وک ن اطلس ایگالچ ل ےک کر ویک جد یز نیب دملد ام خان سلم لات رو
E 0ای ےک رکا رخ رفتار تم  

 نی رلاداتدوتسناطاس

 27 اس ا دوا

 و ناطلس۔ یکت سا ورد
 نا

 روال مس اس ۳ را شیما HE ورا زر
 ا رر کرک

 94 نا لر انا رے اا 7
 ۔ے فلا یما ےئاجب ےک نا لا مش کیا هر )ےایکے (۵ےفك٥دلج)

 نک ا ےہ پاپا قم تیم اف فس ہلا ال نادل بیلا نی لا ۔9-ےایکوکر رر ےن مہ وج ےہ تر 1
 ( میم )تو م اک عر ماشد لوک سو نیل الص کلاه تکی ۳۳ 9 اراک هل یگ ا



 ا ا لوارص .... شش اج ....نورلخ نار

 وار فر تا ا یر شر تس فیل

 و دو ناطلم وو ر دت ےہ

 اھت یک یک دارا اک نج ھتاس ےک ںوگول نا ےن یاب ضاب دشت سمفغیلخغ۔ زنا لا هاشور سارق ی یوکے سون کل ام
 فرط یک یان نک عراب شر تسرق یلخ یخ انچ ۔ایکہناو روک قاس مارق ںیم تمدخ یک یل قور واروح ناطیاس۔ یک یخ ات ںیم یار ےیل سا

 ایگ درک سا اسرار دایک میر نیت وااوہہناور

 7 07 روا رو شو اھ ای الو یز نیہ لاداکروا ںی رج اطلس نے ... :گج کو وج ن اطالسروار ن اطلس

 یک اوکی ابدی یهو سگ داخلی لا نادم یک 7ن بہملادامتر وا ںیشد ےیل لاء اھت اکہ دعواکے ید یبرضفا سوپ

 ہناورول نج سرجن اعخ ۰ اش شو ۶ھ ۶+ ایگٹ وا فرط یکدادفب ےس رخ یکل وج لی ےس وفود نارینانچ ۔ یک رخ

 اطلس روا ایک کب ی رق ےک راے تفاس یکز ورو بش کیارجخ ناطلس۔اید کور ےس نھ ڑب ےک ا ات کک اطلس وا

 یت تاب هاب کب قوم یئوکبج نال تہ د لا ےس ںوناہب وک سٹراظتا ےک اعراب نشت نا اہ ؟ںیئاورویردوحسم
 دیو مک حس ن وت یئاہخ راز اک کر عم یک رپ ر اطلس ےن یقاساچارق۔ ےگ آگ یر ح ںوڈود روی حاد نارو_ر رپ ہلباقمر دقت

 یتاساجارقروا ےگ ےرام یتا س ےس تہب ےک سا یارک اک اسار تک ر کلھ کیا ےس وف کرن اطا هک میکس 2

 رادرس کیا یبان لزق ےس سیب ںویھترس ےک دوعس اطا ےک 7ماک ود نر ارادرہ تہب ےک یاس یئوہ ٹک کووحسم ناطلس۔ایگوہرامقرگ ٠

 -9 ےاکھ ۵بج دوام عقاب یگ گاھب یھب وفرک کد انگ پت گندم

 ے یک لیک رک اڈ ں ی ڑی وک اس اجرنا ایک م اق م میج ےک دوعسص ناطلس ےن رجم ناطلسدعب ےک 0 یل ایما .. یس تک کل رفع

 دا یاو تس واک یک رو ایک زیا ےس ےک ےنرھن ن اطلس ۔اوہرضاحدوحسم ناطاسردعب ےک ساس ایگ درک لے مے ناطلس

 ممتا مزو ےک دو اس ایگوہ زتاف رپ تنطلسو تعولقپ روا اه خمس ال نت لر لک شو کام ۱

 ےگ ٹلوتا ےک ی لام کب اج کر ہاشم روا یب م غ اےک ھ2 ناف ردام ۔اوہ رپ ترازو نار لوکی ذاب الا

 ہپ تموکت قوال رغطک لم چت یس ارحب ےک فای اکے ر اطا کی ےک هاب گپ. کچ یکل رخج کمر وا اد اطلس

 فری کن اسارشل ےک یل وکرم و الا ۔ےہ ایگوہ یاب نا حا ارادا یاد رکن رہن ااعاسروا یک نادہ ےس رہ پاش لرخ کک ۔ ا

 اکی ات تست ترا ایا - کل مو اد کلر انچ ۔اڑہانہرفورحم ےن اھ ےک تاللاحم ناوک ا ندرٹچ واو ٹاور 1

 نیم نج رغروا را تست قلا نوکر شت کج را رط یکن ادب اب ۔اھڑب ہلصوحاک یگ ح۔ ۱ اڑ

 بس سوم ترس داد کا آم نادیم ےک کب ترم لا کن اوکل خط کے یم باکر ےل سج فنا یٹا

 وواو کک روا ایک ب قاما رتنست ایل ٹولوو اک کش ےن اکتیو محرک ادا روا تاکرت یک وک شش ہکاوہ یہ

 لا. ۔ےہایکے غار لج لاکا ر ۲ے انا اک کیت ایکو رے ےک ( ۵۸ھ رلج )نشا لرئ درج و اپ ے ر اتقا ںاہی 8

 کل کیا ۔اھتر ٹپ ناطلسروخ ںیم علیم قر وار کش ارمادنچ زوارھن زا مزراوخ سور سان ایما مارو جات بب اک ار اطلس )لاو خط کک ںیم نیم رج اطلس یم

 ت رنج یک( 2 مش بروس ید ےس سن ےس رٹکیاوس

 ولرم زا فو لر فطر لس رج ناله. امار واچ فور وا وکر شقت ںی یم لزقرمادوایقامدجارقر مہ یدیککوحس کیم

 ۔اک بہن باماکر ککے رام تب لاپ ھت ایگ س درصاح یتاساجارقروا یلوہ گنج زہ وفروا تخ تیا ایل گے فرط ںیوراپچ وکی اما رقرک کر سر

 مرم( ریلوے هرو خا نبا 6 را )

 ی دج )چ شوجو شی رک( نور اروم یک ےس را٢ ترا عوج و لک ..@



 نافوطاکل ول رات اتردارکذ اک مزراوخ ۳۸ لوح. م لج .۔نورلظیءاًترات

 ۔ے کم۵۲۷ ناضمروامہقاد ۔ یوم تساک
 سم تو تره یار رشت قلا ی وارغب تالل اراو مکہ دعقل ہا دعب ےک تسود یکم
 الت هال
 ری ووعسنااطلس» نامکت سگ اطلس ےس ا اکو اطا... .تلگی کل خط کروا تنطاسہرابود یدوس اطا
 به تاک فساد ےک داد ناطاسدعب ےک سادذا تسکگرویئاریگدؤاد ناطلس یس تی کل رخ کلم ےناپ سو

 ےۓ اد ناطلس ۔ایلتسار اکو ادقب ےک ر کت سردرفس نام اس اوہ ولعم لا اکی نادار روا تسلمی کد ئاد ناطاسوکووح  ناطلس تقو سج
 تنالفراودوعس ناطلس مم ھے ربا ین انچ ۔ کی وب نشزرکئا ےس ےڈوھکای کل ابقتساے کا تے وہ رکل گلے داغ رکوو عم طے سا

 ره لودر نگاهش ار خراب کمک دژ ناطاسروادوعسمناطلس۔ایکم اق سم ےار سچی باش اوہ لئاد دار
 _یپ کروم تسوخرد ےن ہفییخ۔ کت ساوخرد یک یخ وفدوا ےن کل ٥صاھدادما ےس یابع اب دشت سمغیلخرواایلرکیہتاکلمرپ نائاہ رذآ

 ۔ جس ہما مردا ۓئوہرہناور ےیل ےک ےنر کک وک ایناز آے تا ےک یول گڈ دواد ناطاسروادوعس ن اطار انچ 2 1 نایئاہدذآ
 72۰ی س۳٣ َ لات گج ی روس نا نیل زبر فم وک کہ رواد زو لاب ےن یک ھا رت
 روس اطا رفا روا یو یار ایرو رص ایت ےک داد نااطاسروا دود اطار وا ایکو عر اج ں 0نایاب رذ شی ا اھ وفا
 _ کار لو اب لک[ اک کن روض عاب ییا وہ صن

 ےائاچ ۔اوہ ناور نادم ےن رک چن ےس یر کک روحن اطلس رکو م غراف ےس نائاہ رذآ ...:گچ یکدوسمروا لرفط کل
 ویب ھا قفس دعب ےک ایلیا ایفا دیگ چے رن لرخغن کک ۔ایلرکہ تپ نادہ شیر ھے اشا رکو تست
 داھتایرکل نکی ھا رقنست آے ندوعس ناطلس رےہ اج اہک ایدرکل ےس نیا ےک یاب ہقرف نادم

 ٠ لرخ کت اوہ نادر نااہفصا ےس نرخ کک واسم لی نام فصا لرغ یکم کری دود اطل :تسلگی لرفط لک
 شیب لرغط کک ۔ایگ پک تم ایج سم بق ات ےک لرخط کلر یب ۔ایلرکہ حق رپ ناما ےس دوج ناطاسروا ایگ چ لر زوم نافصا
 ناطاس راه لی ایه لا ےنپاوکل رغط کلم ےس لا۔ایلرکل نک اے دود اطلس رک کت ےس لور ڈاک
 رزق مو تنفس زو ےک ںوم الغ ےک یگ شر یما اش نارود کس رفیق تار اکرم ان تس دوس
 کف سر سو لا شیت نچ کار ؟فع اتم کس دوس" ناو ای آوا آگ دی آک نر ہکرہ کلر فک
 ایک ایکس ٹیک قب نباروا یجب ججاح ےئیاس ےک دوحسم ناطلس۔ سوق راوی نیا یب جاع۔ یئککگ ناھب ےس گنج نادیم وف
 مل اھت ٹو ۔ایت آس یو نار دوا ای درگاہ ر ےن دو ناطلس

 یہ ومن اطلس نئاداد ناطلس کدو سم ناطلس دعب ےک ےنوہ بایماکف اخ ےک لرخم کک... یک او بتاج یک لب یک ل رغط کک
 لرغط کم 2ای لر کور صامم یب نانا رذ آ قت اکد اد ناطلسروا ایگ ن ایی بر ذآ کر کب رم عی وارڈ انچ یل عالطا کتب ما یر
 ہیدوعسس ناطلس۔ایکن یت پ تصوکعیکں ورہش نا ےس شوخ یکم ظن اوکں ودرڈشاکایلر کر بق ورش اع” ےک و وک ناطلسےک کل صاح ںی وف ےن
 کمرے ےگ لے دوعسم نلاطلسوجر ڈناموو ےک لرخط کلم تقو ےک ہلباقتم ۔اوہہیاقم سی نیرو زاید ےس د مک ے کروا ایگوہ اوج گ رکن

 ( نرنل مو بطم ۳۸۴ص دل نم یک رات ھی و) ےہ لوقنموو یکے یک اانا اھ ما اهم ےک نایاب رذ آ مر یشا نیا اک نم اب.
 7 : ےنرشانہفاضا اکس نج ۔اھت ایکو رد ے ٹیک مان اک اق یک ( ۵۹ ف۵ رکج ) نزا ی مری دج اپ ےراہ ہیچ ) تم لاھک یی ری ماتم سا ںیہ باک 6((
 در عا اک کچ ےہ ایکے ناار نم اکا )



 نافوطاکں و رات روارک د کی زر اوخو ق وک سال ۹ لوارصح.. متر... نورلفن رج

 ےک 2۸ ناضمرہام قادر یو ہ تسلقوکووس کک ےس دو سا ۔ ےل آس یم نشے یگخط

 ہفیلخجخ انچ ۔یگا تزاجا یک ن آں یاددادفب ےس یمایعڈاب دشتسمفیاخغ ےن وون اطار حب ےک تک... رب دار کوو ن اطلس

 یکدوحسم ناطلس ۔اھترم ذپ مایق سم ناہطصادحتاس ےک تنطاسلا بان یتالس شق ییہ کوو ن اطلس )هاش نوک قو سا لوید تاج ےن
 یارک ےس ر لک یاش ےس یا بعبد خر تس لغ ایک نا دفب یک ےلیپ ےس ہوس ناطلسےک رکے رس ی تینا ایر جیت سل

 نفس یر سل دادقن لاح نا رپ نیت اصمرٹکاےک لاروادوحس اطلس! ےک سا ۔ایگزارفربے ماعاد تصل
 ایک ایق سیم نادیہ ےن یل خط ککوااوہ لو ںیم یبا ے ا رسل اوش1۵دوح اطلس یک اع مروا ب تال آے وک

 ےک گنج روا ےب اقم ےہ لرغط کیم وکدوعسس ناطلس ےن یسابعشلاہ دشرتسمفیلخد حب ےک ںونردنچ :یگشاران یدوحسم ناطلسروارضیاخ
 ماکے رش ہں لمسی روعس نطفه راک و« کیر لات وا ید ماکت

 1 اچ اش اکل شزاسس ےس ل رغ لک وتس نایاب تا _ ےگ وہ تبا ےس تسود کا اے یا اعشاب دش ر تس قلفرژ ن ارواءارما سخن ایل

 کر تنافر یکدوحسم ناطلس ار ۔ایکوہ ادیپ فوخوکں وروا ےس سائل ٹول بابساو لام ےک نا ۔ایلرکرارفرگوکں وگوادنچ ےن دوحسم ناطاس
 توش تست دوس وام رسد اکسل لو وکول ناوکدوعسم ناطلس ےن دشت سمذیلخ هک گام کرک
 دست ےس تم ادا ا ےن رش ر تس فلخ یئگپج ور روا ی شک: یک ؟ترودکس یم ںوفود حر طا یئوہادیپ گرا

 نب لافر شد ایگ ہہناور نارعہ ےس دادخبد وس ناطلسرج انچ ۔ یگ خ یک افو یکل رغط کک ۵۲۹ مرگیا نارو د سا ....:تافو 0۳

 او شب لر اندر 1ج فر ہعفر اھت اس دارخب ی لافرق ایر ترازو ار ملاخ لری

 هاش مارو ناسا یاب خر فلفرک به هوا پ ...: گنج شاپ رشز سهل واروحس اطلس
 سوق و سبوس تو نکس یار دش ر تس رک رت تا روت ناو لو می کر تور دارا نا نرود

 لاو) زی تتسرق لو یئوکز لقب ںیم نج پو گیا اک تولہ ارم اوہ ناور نادیہ دعب ےک تافو یکل رغط ک گمدوعس ناطاس بج رھپ

 ناتو لا ہیلپ ناتسزوخرکوہہدم ےس روس ناطلس ےہ ات اج ایل ےس تیعوصت مان اکہ دص نب یشر روا را نزب نر( نا
 روا۔ یک سا وترد یکن حس یار رشت ور نا ایگ در رکن روا کت تفاوت ار کل ورا نسل نر

 رکھ امام اتوا کدے د ناماوکمارماے راس قدصا نب نیٹنو انبساپ ےن یابی ڈا دش رک اغ انچ ۔یچ اج تزاجا یک یر ضاح یش تن الخر اہ رد

 دم ابا شیر کر اتر گے گول کوہ ہن ایا کا وہ ںوسچپرطخے ءاقفر کت رستاک ترکی ربا بودید

 ۔ایرکریترکک نو دوس ناسا شرت قلا رخ ءارما یقاب ۔ایگلچ کیا یم تصرخ یکدوحس ناطلمر کوہ ٠

 یکں ول نا ۔ یگ یکے س ںوریما شوی نا یاب شرت... فر کو وحن اطلس کیا رش رت
 -ایگک اھبدرصب نارود ےک ر سہ رعب یاو ایک وک س ادخال ےک گن ےس دوعسم ناطلس یم رخ ےک ھ2۲۹ بج د۔ یئاھڑب قو تزع

 ته ار رشت. ارد بو هر لا نان شہ ایک دعواک ےس د ناما یا دشتی

 ہناور سج نابعش ام لاس سار کوا یاب عڈنابدشزتسمفیلخ رخ انچ بنا اب نس ےک حرط حر لباراھپا چپ ےن ںوڑدنامکش نخ اگل ےنرک
 -یئگوہ زوایت ےس راہ تاسدادعت یک وف یکی اپ ڈلاب دش رک لف تو نا اوہ ضاح ںیم تفالخ گرا فا رب نب نیب ۔ایگوہ

 ےن تیو دام تفالخر ابرو ےن ںونارھکجےک لوقااع ےک فارطا ۔اھڑب ےک آر کو ھچک لابقا' دان اقا فراز ن م قار

 1 تراورتن رفد تع اطاروا ے نادر

 ٠ شرت فبلغ اوہ ناور ےک باقم ریت س ےک جر فراز رر وی وکدوعس ناطاس حالطا یکت ا او ناا ٠کہ ییدووس ناطاسرواقیاغ

۰ 



 ناذوطاکں یب راج اتروارکذ اکی مزراوخو توک الس لے + لوارص....مششلج ....نورخ نہار ات
 یا ب ی شیر دب آ٢ کی اولبکے نائب ذ آے تدوھگنلاطلس نیب داد ناطلس۔ایگوہہدعآمرکن کیپ پور گکیا ارت یاب اپ

 ےس سم ی ملا ایک م ناور ےس ےک کج روا ین اپ دشرتس یقه لا اس ےس زا
 ۔یڑجب یونس سوت ارگ کد سیف ول کل یخ

 توس اطلس ورک وکی اربا دش رت یخ _2-_ و مار ؟فص فی 2 لود ماتم ےس یر راو اضمرا. :یراتر کل ف یلغ
 فرا کس یاب شرت یوم ررر کد کوے طرح قق رگ رب تستمر 0
 ایف طخ کر ابات نہا( )ین مت کارتی وضو( مرور طلب لا ا3
 (0 0 7 ۳ ھا مزو ر یگ ایل تولوا اگر کش کا

 راس سهام اش یہا خب ںی رخ ۲ےک ناضمر واہ ایک اور ےک کر رق رفا ںی لاکو ار خلوا کیر رایت
 دص ےس کاک الام او ےک ادب ۔ایل ٹول باساو لام کیا ارشاد لا اتاق ےن

 جت رک پول

 کس تان طلاب اپ دشرتسمغیزغ اوہ ہنآوردفار مے نار م لاوش واب دو ن اطاسرعب ےک لا. : یدو ن اطلسروا نلف
 ارس کس کج واچ ر ناف( ۳ے کد سام نرف مش شر نقی ار اگل ےن وہ مایچ ددصان
 ساک ہن ف اب ےس تال 1

 رب ندرگت عاطاہیش ال ےک تیورق رہنا ےن دوحسم ناطلس۔اوہ تصشر ےس دومس ناغلس یاشار زلف. لتا زیلخ
 یراکم غنز ینکایمکس حب یم ہی ےک یاب ع رشت پورت کناف بدل هست لوح تیام
 یک ق یت اک وکناق کک یدصاب ۔ ےوہ یگنیھچ نا ہت ام نچ ھتاس ےک ہفیلخ لو اد ڈو دا اور ھ شے رکے اروا ےب دا

 وج یا یر ست کتا لا ایر رن اے اکو ۵1ل ہدعقیلذہرتس فصل قادری سا ڈرا بس ےک پسرا دا ۳1

 )ئ اکو لا٣ )ات شوا نانا

 وبا یب ےک یف لق کایہ رخ رفا کہا ب ادب نر ناار ےک لک یا مشا شرت فخ .: تالت شاپ رشار ٠
 نزار تست ار کارا ایکو ن کرو رولا و روھ کس لا هجا همانا تم مرا اب ہطیلخ نا اطم ےک ید یم وکروصنم فض
 لس لی بیو ( کالا مشتی وا ) لایق ایکرایقفا بقلاکدشارلا ےن ساکت سیم زقعاو بی اولاروا تن ال نارتاخ
 ن لار ےہ رگبایکروبعف رط یکب طب 2 رد هه متکی قم م دادفب تو س را لاتا یت یک

 باور

 ر وزیر و

 حس تب ابد مک روا

 مایق اپ ےک ور

 یک ایک ناپ ےکہفیلخوکی وک شک دوعس *ناطاس دب ےک ےن وہ نیش تے ک یابعر ڈا دشارہضخ ....:دمش ار شیلخروادوح سس نااططاس
 بام اد اوج نیا شر شیخ ای لطم کر دول را د یگ کے یابع قو دشتسمیلخوج ناطے رش

 رام کل یر 1 6 |30 ےک بیگ اتاق اس کس رشت و :

 ۴6وہ ار ود مح ار ےن دارفب نایلتا ای آ 1

 جو یں



 ناقوطاکں ویر ات اتوار کم زر اوتو قو ال ۷ لوا صح... مت رلج ....نورلخ نیا راج

 1 ایل تس اراک کرے یواز شہ روا یک چ اس اوربا ب ےگ عید

 اہ دادغب ے ناجناپ رذ آں یم ح ےس فو ام داد نلاطلس کا تا وہروبمضماکالاپ تا او .... : دوا یر اف رگیکل قا نر وارد وبا

 قم شرم ورک رخ سے ط ںیہن قدص ےس لہ نب دلادامع یجب ےک ساس مق س یاغے ا روا

 ےس آو اطر طروا یار کے ارغب ر ےہ لقا وار تان و نا )ریش ورود شک 7
 رکر یف کوک یھب نم ناڈو ادب شپ اہلو دلا انروا ےس ا ےن یابع اب دشار ضبلخ ایگ وارخب تس بر ما اکی سامعٹلاب دشرتسمذیلخ)لابقا
 روا ےس یز نب دادا وو اوس قد نب شر لان رہ دلا لالچ تتطاساہ زو رای رود نر یا ۔ ایدلاڈ ںیم لی

E E iقلا یش رعب ےک سیم ےس  
 اخلاق گال چ لوہے ار اپ رھتاسےک یز نیر ہلادارک ےس تقو لاروا یہا رو اوہ ضاح سم تصدخ یکی دن زن نم دلادامخ یھب یز
 ایگ ساپ ےس یگز ںی د لادا یکی ایگ درک دست شانس کز لو

 ایودر یی انب بش ےن یابی ناب دشار ضیلخدعب ےک یئافص یکت اطمافس.....:ہبطش اکو وک اد اطلس ن
 اوہ یاش یاش بطخ مان اکوڈ اد اطا ایک ورکی ووم طخ اکو وح“ ناعم مکن تم کت یا مروا تاعا کے رم انس شاپ دشار
 مارے دارن ےک گپ ےندوعسناطلس ےک کب جر شی ذرو یکر ر قمرنا یشن اکوا قبو گراد زا شہ ےن دواد ناطاس

 کیا کک اےک رک روا راغب ےب ساو ےن )یاب ےک روح ن الطاس )واش وجر حب ےک یا :یدت لک فرط کوو ناطاس

 نرم را آیتک ودر ےک ےس اتم کاش قوی گز نی دلادام ایل ٹول بایساو لاک ا ایک
 فرط یک کب تال آوا یک وار یک کشلر ایکر تتار تسار اک اسارغ تا رطل ےک للم ےہ رواد ناطلسروا ایگ آںیئاودادفب ہن انچ
 خاک رموو ےس داد ناطلس ےن یگ نی دلدایت ایگ ناور ےیل ےک ےن رکک نج ےس یگزرواوؤاد ناطلسےک را سس

 رجب ےک ند نٹ ۔ اچ فر یکن اسارخروا ایا ےس دادفب کت ھا اضم مکی ایریا شار فیاض ایگ لچ بناج ایکن اد و ی
 کا ےک ہفیلخ۔ ےھت ۓوہہناور ےک گنج ر ڈاک وپ لگی داد ناطلع۔ ارے ہت اک مج ےس دوفسم نااطلخر کوہ دنب ہعلقرواای آسیب باو دارا

 _اچٹاب مان تی ددفاکت عاطا رانا ںیم تیا ازاداکذ وسط وا 7ں یئاو ےیل ےک ےن رک نج دوم سم ناطلسر کوہ نب عش دارا

 روس طاس ےس جو یکءا عا ےن یاب راہ دشارہفیلخغ۔ ےھت ئل اپ ےک یک ڈا دشار ہطیلخوج اھت ھا رھی او یو ار ھا نا ےک سا ید اس

 ( مل یلاھتد نار ڈناو) یک قت ایخ ےک

 (پح د کز مادام ) یک ملا زای ہیکلمرداایکن وکی ےک دادشیور صا ےن دوعس ناطس دعب ےک سا. :ورصاح اکدارخب

 03 ر: یں وشی وا ارور صا اکر ارغب ےن روحن اطا ایگ 1 اد لاکسن کوروآپ اس تحس ڈب ےک روح“ اطا رکی وہ ینا ای ارب باقم

 ےک هرم اکرن اطلس کک ند ی ایپ رب ی تر ان نغ لول دارا

 یٗ یس و سا یو یار ها او نادر فرط یک اورہ غ رکا شادرصاک_سدارا س نزافص زور لایماک لوک ج رکاب 2

 رن بیم کر کشا ایر ویک ےس فرط کد اکی روک ورو یگ ول با یکوادب دو ناطلس ےن ۔ یکے ںاتشک

 _ ےگ لج یاد نایاب رذ آب س انچ ۔ یوم اریپ غلات م یب روا یک لار نیما اکو

 اچ لکو رتا ےک اروا ۔ایگ اپ ی ندا مشایخی د لادا. :لوزس شرف
 اک ایم رواش رتاج ل درخت مدام اطار جاو دقحذاھ 2ایک یلاخ ےس ںویماع ےپادادخ بج یگ

 اق ایکءاتختسااکی ورم یکی اب علاج دشارشیلخ ےن سا۔ ےگ ےک بلط بردی را ابق وہ لاھ ران تی ہجر اتا

۳۹ 2 
 فیبر وا زن راد دادن ناطاح۔یک نوش



 نانوطاکں یل راج روا رکو اکے مز راتو توک یال ۱۲ لواصح لم نورظن مات

 مر” اک اکے سا مے ن یماع اب دش اد ضیلخ ایک یخ لک ارامش لوس نام مس الروا
 رب ےس اور ای ریا یک كس طلای لک اوم رایت ےیل ےک ےنرکف نت ےس ناطلس ای ںورک لصاح حروف اتم کس دوعسم ناطلس
 ری ین 0 تالف نار ارا۔اید دےر یف اکی ٹور تھر وا اھ یخ ےن افر واءابقف سا“ وارو ہہ ےس تففالخر اہ وکووخ ںی وا واچ وچ

 E 7ےک لغ رود ےک یت کاب رشت فجر رب ہد تقالخ نیک ایب ۔ایکں انا ےس یلدزھمروا ے کرہ اب ویک ےک کا ہٹا دشا

 27 اب ھا دش یخ نت سم یخ تفاهم تی مر کیف هک

 اے اروا یی تی: کیف اظ کشا ر تک فہ یار کوبا عب ےک وز کیش شا فلت اچ ںیم ےب رپ ےک 727
 ںی ےک ڑی ری داپ 1ے لمحخأ ت امت الاع نا ۔ایگا دباطخ اک نار مال

 دی 3 یت رکاو ناطور مسا رر کے د حرف یاش ے دون اطلسرحب ےک :گج کرؤاد ناطلسروا هاش نو

 دکار نافاس ہوا یارک تر نایاب رز آے رار قر یو پک اد ناطلس یم سب یئوہ یئا لت روا یئوہ یھی ٹن بج رتی ک فارم

 0 9 ساق ایل عن پدری اکل ون کر ال ورا یم ناتسزوخ

Eوکءاش قول داد ناطاس شب )کم  
 یدتسلگ

 نإ دلا E دم "لوزعموکر لا نج ناورشو نی هلا فرش سنطسا مزو ئ ور روح اطلس ںیم مھ :لرطم یکی یدلا فرش

 لس اس نوای ےہ اید وچ لوم ےک کارڈ دار لف لور حک کاب مہ رھپ دایک ا طع ترا و نارمل کاخ لس نب تاک
 لا یکم کی ٦ پا ےس لاو شدن ہقدص۔یئد ےد تزاا یکے ناج بو شن هجوم تار ترس نوک
 ھتاسےک رکاد ناطلس وج اوہ ضاح پو رگک یا 1اک ور تاک اروا نار سیل رضا نیس شی او) نیب نیم بہ یئالس ن اردد

 ایکس ۳ رقم ضا سلو پاکدادخبوکش ٹی کربن دوش ےس ںوکول نا ےندومسس ناطلس,ےت

 ین اطلس نہاد اد نئاطلس روا نافلفک یب لرخطن ٠رلاربعریما( ناتسزوخ یلاو )اوپر ها گچ... کہ کوو ادناطاسرواروح- ناطالس

 اپ رے ہضح سیم یل انشا ےب ودرطخ سا یھب( شسراف یلاو)ل سر بکس یماروااوت طال یو رخ کک قرن نم تبع یکدوحس ن اطا دو
 ہقیلغ لوزھ/یکر کپ رمیر ےن ںوگول ناچ ۔ایکن ایپ ودہع اکک نج وہمباقممےکدوعس ناطلسرکوہ دیر وا فش ےۓوہ عقب سیب ںی شرف لا
 4 تفالغ تک راپود۔اب دما اکراعتا؛ناانت اسم عام دوع سن اطباسروااھکایخوک لو ےس ایگالچ نامے لگوم یاب ناپ دشار

 شا ب اکے صغ آں ییا کدو ن اطلس یب ریپ یک کل ویق تساوخردرواایکر نپل وکے ار ا ےن ہفیلغ لورحم ایکو دعواک ےن رکن کم

 لاو بر ی مو کووح سم ناطاسراکرخ آرٹ کت اچ ایگ آسا سری یر نادر شی نامش
 ایکو نف ریل ےک یر ککر ات درک[ دشنام ٹول ےن پورگدنم ردا گد ےس د تدم ےس ےس نافاس

 پہن اطار کوم رھے ںونود ایک کو موان ات بیرت ےک زشت یب لرغط نگار بع روا یا زوبر ما : تات کو وحسن اطلس

 یاد سیٹ نیب قدص لیٹ ی پرکن ور اس وج تسال یا دات ایک رک( یابت تقوسا یم کشش س دوح ناطلس۔اید رگ
 ریما ےا پنج رھچ الا ڈ سیٹ لیشوکب س نا ےن اوم یما۔ایگوہر قر گےھت یھب( ناپئاپرذ آی او رقنسآرققیلاحاردپ ہرک لوہا نب تکل

 -الاڑراموکبس نا ینگ اکی ید متی اب رخ یک کک سیم

 ۶1ر شا ارفف ل ورح ا رک رک ن ارج ےن اد ناطلسرواایلمدرکاچ سی نائب رذ آے دوحس“م ناطلس دعب ےک تساگ

 7 راف تا ےک ےہ زاب ریما بس ےک بسے انچ ۔کد ۓئار یکے ناج ںراف تا ءاھترادرس اکب س نلاروااڑب شی ناوج ےن ہیازوبر ما



 نافضاکل وا راتاتروارکذ اکی م زراوخو ۳ لوا. م لج اسب نورظنا رج

 ایل رک مڑ راف ےس یا زول ریما

 و ےس ایک گن اینا رز آر اطلس ام اک مارک ری تا بج هال سو تو لا هاش قوم لمر وارغب کاش قو

 نگار دا شان رک اس جا رمان شل فا ےک وار دادم ےک تت م القار
 E تر خب لپ رضا خیل مپ نامجو کدو کر ار تماما یت 7
 مارا ید رکع ورش یک مے شتووخر مب ےک سا یدڑاھکاڑ کن اک لا ۔ یک واریت يو امور آد وار
 نایب ا گڑ کت زع یتباوکں وگول یئوہ یارک ل ف( ے روتسواک وب کاج )لپ ےنرکر قر کرک مارقلاکی گنا وا یٹشایم رب وک ور

 وکں یٹد نب جم یئاھپ ےک ی ما ےس دواس تسمو یک لع حب ےک ےس اچ ےس ام ےک ید ناب قدم ےک ل هریو لک مرکو ار
 لب اه پاک پے تک ایل رر 2

 هد تک ز۱ عر کو علم ےس یاد تک 1

 ال شبا تمواراد د پاداش زر اوخرو وا آوا افر کوہ عل ےہ یگادر یدو سم ناطللسو اد کمر وا اونو درک گوی ےک ےناچب
 دشار فا لورم ےن سالن یئاسارٹرنچ سر کناف ترک لی دارای ںوییھب ےن یسایعڈیلاب دشارہفیلخ لوزنعمردا ۔ایگ
 لیگی کن فہ اب ےک ناہخصاےا ۔ایدرکم ا م کک ا سجا ناضمر :٤۵ ےت یم تمدخ یکی اما

 لر زر یار لب تارا تنها و سوسن اطلس مر ؟ےک لاس سا....: ترازو یک شین یب دلا لاک
 فاعم شمس تہب ےن شا اھت ختم یلاع روا یقلخل شوخ  لواع نب دلا لامکک ایک اطع ترازو هریک زا نب ھت ن لا لاک رک
 ٠یم وکیوم 7کوا ن نان: کور یزارد تسد یکل امہ ارکان یک و اون روح اطلس یر یو درک

 روما را کوہ زد: تنطاسلاریزو ںیم ل ور دوس ناطاسےس سا۔ےھت ےک کپ رپ لاگوک نج ایدرکرہاھوکت اد فخ کت روادید
 ۱ درگ ار اپ رک ی سم تموت ناکا راروا تطاس مزو ےس رکا وکو لاا ۳

 ۔ایگای گل اوج ےک سا رقہزو یدرجدزب مدح ن یر اطزھلاونا ترازو نادیکْندعب ےک اےک تنطلسلارمزو دلا لاک. لن اکن ید لا لام

 ےک ںاوہ وص از پلاک رک رود ےک نارو افسری ںایمظذب ںیم تنطلسروم اےس ترازو یب رت اوہ اطع باطخ اکفک لا زکےا

 ایگ راشو بک ندوعسناطاس حر ط یکن خو اشک کیتا دوک ےن ںورنروک

 0-7 لنت ای ایدرکل وکس اپ رضایا شے مے ک وعسم ناطلس دعب ےک سیہ... 7 کیا اس شفق

 برتر نفچ دا هرکه تسلیت کیا مک ور نی ربا رسا دوس ناطق
 یک وح اطلس کر اتار اکی ارین انچ ایراد لجو یولس شتاب ساپ ےک یتالس شتر هارو ےک لآ ےب
 ایل کالیو( ہک کل 2 لزمر رر یی دادخب ےکرکب لطے ترور ےک دارا ےن روحن اطلس ایگ ورکا اور ناب تمرض

 روخاربما لزخ [ 0 ےس مانا ضئارفےک ےردہع لا ےس یلولسا شوخ تاب زر بنز لا

 ( ی لات داد )_ کروم پ تسدخ سا اح اکو عو ا رجب )ماا اکد وم ناطلس

 کت اطاسو تسکین تس نا. زار وا رب 2 راد یک م واک یکم زرا وخ انار مکے کج هاش مزر اونم ارج اطلس. .:هاش مز راوخ

 چازا

 سٹ ۔اھ اناج ایکدای ےس بقا زور انسان ولا نم لب چک لا تم یا



 ناف ما یا قوم یاس r ناوارمح... شش... نورظی ات

 1 او یاب وکار نت یما ستار ناطاس دا ز
 ۱ ھڑب تز یک ا ںیم ںورظ کر ناطاس ےیل یاد وت سنت جہ واراوش تیاذکےت یا ۔انم یو اکن اسارخز ست ان اکسادحپ ےک ا اروم

 ۔ لوم یی وان اطا ےس تاکو ارم یا وال ایلرکل و رگ اروم اس

 ماکو لالقتساوت سوگ ا 1م مزار گذر تذکر دنا. رسک رو ارت لاطاس
 راقوتووروا تب ناب آبان دار ےگ ےک کپ قو مہ ایکعں ور اناھب ناگ ےس رت ناطلس ےن لولا ےس اھ وز رپ یکجا
 سج سرے کرا ج وفا آر عارف ے ںیہ جم دذ یم لو ےک سا را تم یکن اطلس ۔ےہ ایگ ہادی واک ت سولع

 کیا اک عوف یکی اروا ایگ اب رک ایک مسبار ی ام راما ای آس یم نارییمےس سفوف یکہلباقم یھب ستا۔ایگوہہناود یے ےک کچ
 ذکر یاب دار مزار ر ن اطار قب دوم مد صر یوو ۹ے ی ایک راہ ی یکتا مک

 ی 1ل یئاود رم مرخلا گدا وا ےکر کما نددنچ ۔ےیر رقم بجاحروا یل اتامزو۔ یک اطع تٗوکحوک اش نام ملا تای

 رسا اوج ای مزدا ومد ایک مک ملا دقت مزراوخدودج ےنرمن اطلس یى ےس ....:.ضف اکز 27 مذ اخ
 ل و اے رو یا اف ےگ وہ ی ےک رت آے یخ اہے شارا ےس و
 یت ناسا تله آت الام ےک یال ےن رکی ار ایلرکضق ری مزراوخد الہ ےس نانیھشا یئ انا ےن رم روال

 ایکع ورکر کع ئی فیل ےک ےیل ہلدباک نایاب رذ آی اد پہ ےپا ےن رقخسارقق یلاتادعب ےک سا. :نایباپ رذ آی او رسا
 و "لب رہ لا اک تطاس زوے ا تای بیس دو ناطلسبج روا ہاں اید مکا میچ اتیا اب کک اوج

 یبا پ آی ھاوک اتاد ناس یدارک لوا ذو نی دلا لاک دوس اطلس انچ ۔ یری ۴ کت واب روا تلخ یم تروص کے رک وا

 ا

 و یگداغلب رپ شرافدامب ےن فست جاری کس لس تنها وب. :رضتف ب ںرافاک سارق
 ارگ تملک چو کز مپ کسب لا ےس ےس کا ایل ت ےک تما 7 یو خارپ سیافدالب ےن رفرت یلاتا
 ےن زاوب مار اپ یخ نارییمروا۔ایآ صد ناجا ہےکہ کور بس تصوکحیکں ی اف وک لاعب ےک وح ناطاس )دو اطلس نا واش وس
 ریت ںیم علی ےک اف سیو را 7 ۳ رکے اروا یہ تسب وک شی ایک هاش قول اف یم یاسر

 گر باد درب رافدالبدواایدرمک

 مالغا ل غل کک رٹسارققیلاحا۔ یتا تافد یم لاش ےن نایاب رذ 7یو ) زاس ق لار حا ےک او ا ....:تافو یک رسا
 -یئوہاطع ت مول یکن ایپ رذ لرد کار اچ ات

Eهر لر سیو رمارکے رد عج وف کب یگادراہچ لئ اتا ارا ےندوحس ناطلس یی ھ۵٣۵...  
 بروس لرد کت کیا ےس ا اگدراہچ کادر ےس ڈور ےک لار ایگوہہناور ےیل ےک یف 8 اد ناک یا اور ےل ےک

 اهب مرت فرط ؟دحا رگ گداچ اچ دوو ست لج روکش روی درکب ارث وکلا ایل
 زاب ے کج ناریم یک اط یوم اا ا باقم افر اه بم سد رپ ارگ هستم
 ۔ایلٹولوکں وتالعےک راوجو برقکس ئوایعامجٹ وا یکرام ٹولر کوہ لحد

 ا جر ھڑا۔یھشن ایک دادا ےن( ہیلپ یلاو)دامروا ایپل ا طدحب تساگ
 لرل وق وو نا ترم تم هرس ارم اتش ست سگ کاپ

 کے



 یھ سس fa رس کج مشک تر تم

SSناس ا  

 ۳ یس 0 مارو ایکرہاظوکی رد یر اطلس داد لاک ی ریس کک کب کبیر کرک رپ ںوتالع وے ر

 روبک شا ار بارک ی یر اطا ےک وہ تاور ےس کر یت اکے اطا تاک ںوراوسیکال نی اخ ناک ترق یت

 - قفل کیا لو تستر نیا کر 7م یادت ص وکی کی و وخ یوم یا کن اسم یک نج ےس اطخ ناک ںیم ے٣۵ ٢ے رک
 ایلتساراک تس نو نت نیر اطلس ایلرکر قر گے ن ںونھٹوکر گیم یکر جج ناطلسم ںی یک سراب اچ س لایک

 واتس امت فلش اسوررواء الات درک رو ی رگ رنو مور زمت دعب کس تست ناطاس
 ۱ دایرکران تر

 روس ناطاس یکے پا ۔اھتاوہ سین ورم اک ا ںیم اڑ َت تقد ااوہہمدصد تب ےس تلک ن ناطاس ....:اوالب اکدوسسم
 ناص تپ ےنپادوحس ن اطاسرواایگااچ داخ( ےس ر یلاد) یک ابی انچ ۔ ےس ایل ماعدا کاتو رک ایترک آس یم ےروھتاسےک پک

 ایکن آے رت دادخب قاطم ےک مے ر جس

 ںیم اول هاب کر زار دا نت نوار اب قشر اپ رک اھا نہرو :مالسااکن اخارقق
 ے لنک گرزنواشداب 'بایارفاروا کتاب نامید نان ےھت نلارھکک یک ان نانا رپ تایم نا جلد«
 ے درب “۔اھتاوہ لشاد سیم مالسا ہرئاد نا ار ق ق اد کریک یا نا ارگ ےل ارگ یم لی دیکر و شک سیافوج ۔ےت
 لا تر راس کل والس" قد موم کک اہک ناہز یک ےس ناتار قہر وا اےس ا آب رز کد با

 اب هفس مس نام قت ایک راما اا دی بج دای رکی وقعا سس ی با نام اچ ر ا

 ننه گن نام سرا تسکین ات زنان ےک یا لسی ا یک یھت تم نان رقت نہ ید ےب ےک

 ملک یوم نت ن السار بتلا کک نات اغطب بقلم متان نود.
 ٠ یل لان ن اتتک ت یم واک ےہ ت ےک ناف نالسرا دوا یکم وے ناخد ہا ےک ناخن ن المرا... :لروا توافب کن اغررت

 تالسرا ےن عرراوخ دب ےک سا ۔الاڈرام ےن رن اطلسوکن ار کروا انہ نار راہوداکن اتسکرت نا نالسرا ےس دادما یکر جج ن اطلس ںیم ء۶۴

 اید الد اک ن اتت ےسا روا کرن اب رکھ دادئاو تاعا یک اورا ود ےنرھت ناطلس۔ایل لاک ےس ضن ےک ی اوا اتر ترداایکع ورق نئاخ

 ےن ںوبنج ںیہ لر ید ۔ںیہ ےک زوخ کا تاروا ہملخراق شما گرج کیا اک وک م رف کن اف نالسرا :کڑن ےک یلفراق

 اھت کی داو نج یھٹورادر ساکن ا۔ ارش مع نادر آے وورود ےک نا ےک یک رود مکا ےیج تاک اراک اسارت

 السراء شی ان یو اش یا ناب ہت نہا فرا 0 فیرش سس رقم لباد قراری بکن تا مدرک رد

 کٹی ےنپاروا فرشا فیر ش ےن ناخن السر کر کپ ات کس لاری رج له ٹی ےک ناخ نالسرا ےن یئولع فرش تاذ بج کے ی کل امسالم.
 راق ےس رج نالطلس ےن نام ناسا ےت وہ بلاطےک خازتنا ےک تنطاسو تک ایکن العااک یاب فان روا ت واخب ۔ لو اییپ ترف اتموک لظراق ے لا ۔الاڑرام یھت
 : ےن ہیرا اھ ناھ نا ناس ید مس ےیل ےک ددع یکن اخ نالسرارکے نل نور فظ عوف ین ارجن اطلس یخ انچ ۔یگا اد اروا یگدای رک دافب ایاز
 1 کر خر گوکں گول نا ےن رتن اطلس ۓ آرکنراوسدنچ ےس یقاقتا۔ لک ےک راشن اطلس ند کیا ۔ایدرکی اخ نئادیم رکا چج یگ ےریلباقم

 اح سا اقا ناسا توس آلات صف طاس “ےہ ایک وس امہ لک پ آں یمن ناخ نالا اکر ان ےن ںی
 . ( نرتلموطسط۰۵٥ ۳صا رطجرخ نیا لاک یر ےگ )د کاپ ںیم

 هر



 نافوط اک ول رات خروار اکی مز راوخو رق وک شال ۷٦ لوارصح.... شش اج نورظنا رج

 ها تفسير د ال کت نفلسو تموککے ےک نان السا سل ابر لر دد کس نلاخارقب بصناک ٘چ نا
 ای رد شی س2۳ جت ن اطا تاچ - کتساوترو یکداد ا ےہ اطلس ناخ نالصوا- اوم مکر ازاپ اکو اشور تتن ںی ےس ردا پاب ایک
 و ہلاڈ یم یش یک ےک اروا اخ نالسراروا۔ ایگ او نر جن اطلس.ایدرکٰ ا نلادیم ےن ہیلفراق اچ کک

 ۔یئاپ تافو ےن ناخ نئالسرا سی یی

 نار نب ی نست ی او اوبا اد تملک ان نا سر نا - کر یک نین ئ2 رس
 ںیھہنز او توان امز اک ا اھت ید رک دہ رہشوکس ا ےن لا ناللسرا اھت ے ہیئاخ تنطاس نادلام ںی ساب ایکن و کن یکن و ورحم
 ل )ید نان نالا دایک نک تموت موتر ا رک نبا ناخ نالسرا ہد و گے رج اطلس ایگ کس لول سو و
 - ات لاک نم یر العان الرا نہ دو روا ایت الیون رسے نر جن اطلسےس ےضق ےک

 رغشیدودحرکےن میمن وف ںیہ وخ ےک یری کم ےس نی داش اب ینیپںاخرہ وک مج شا لیپ ےس لا... خشک کل اخر
 یاد شا هاش 07 1 "ےہ یسک ںانرہوکں ب لک لا " ای یت زہ روک ںیچ نان

 اد ک اک ویتاسےک ساءیئوہ تسقکںاخرجوکردب ےک گہ وخوا تخ ای آل یم گہ نادم لا ںاہنسض نم ھا فشک
 ۔ایگ آم اکپ رگ

 نار کیم ا لر لس کیک اف نکس داد. :گج یکن ارپ وکرواوو لان
 اش شی ی ریپ اب تعرفت سد امر مس شرک شاپ در کش کنان ناسا ناطق یک 7
 تنیس وار ترم روا کشو ن اےس یا: گداز ایگ ل فر تاپ کس نا ناب نا نر ے ناتا ۔ےھت ےک رقم

E 

 امہ الب ےس علا ےن یک ںیہ ر اظ وٹس کج یکورکل ومتاس ےک لا نلالسراودحت آ کا ےگ ےن رک لن نی زی سددادداشنکک یا ےل ےک
 ا فرط یک ں واع یال ا ےن نیو اش اراضی دد بسر سه ناو اس لب تییس و کدو بسر انچ یدرکف یب جت کن وسم
 سا؛ نگ لیے 'ںاخروک ےس ےک وہاب رک ۳ ںیم نوسماسوالب کوہ شارا ےس اخ السراج طخ ناک و ایاھڑب مر ےل ےک رام ٹولروا
 وکن افوط شا سٹی ا ںاضمر ہا ہک ناخ نالسرا نب دون ا ۔اھڑب فری رم ءادوام عر یکب السر دار رک یاں رط
 روارا ءاروام -ایگھ ڑب باد بکر کل اف رو سیا ایگ ٦ی او قر یئگوہ تسکشوکووھگنلاخ عا ےک گنج دیدہ ای ا ہل باقم ےک ےک ےک ور

 گراف لاظمےک نان لا

 لس تساوخرو یکداریاروا تاک اقا و بسا طق ل# تمدض یر ن اطاس ےن دو نا... گنج تا ےک ناخ وکر ن اطلس

 رغ ( فلخ نان )لات «ناس از دما رک بم گچ باساروا یار ف کر رفت نچ اوہ مر رص یکے س یا وکر اطلس
 ھ۵۳۹ حاب ےک یاد ارت ی جو سو اپ کسری ن اطلس ے رب شفا انار کس اردن زا رو( کل )

 رت زوال ام ےک ہیلخر ان کرت اروم ےھھ ڑب ےل ےک ےن ڑلے ہاشواب ینہےک کروم ںی ےک

 ۔ یر اق نار توکر جت ناطلس ےن ناخرہ وک یوا رکا ساپ ےک نیچہاشداہ ںاخوکے  ہیلخر ناک ایکو داراق اکی اشوکی کن ا
 ایک یو یک یک کنج ںی تروصا یکن اوت ماس اروا کد توگو السا طخ رھ یک یو د ووا ر سرا
 ای هناور ے ےک نج “ےس اطا ےک رک چرم روا راک اے اطاسرلے دل ورواا ا تک

 ناھ ہا ےس مالس ار ٦ نار مرک وغم لفراق ناک تےس فرطیکن چہ اشواب اوم تم ویه۳ ۷ صد ئ راتب سیم ناول تم اک

 ( ا
 تیغ

 فل 2 لولب

 -ےایکے ۸۵ف صفا دلج ایل قر اح) ےنرش ا ذاصااکس جی اے تک( ۵ف دلج )نشیب عدی دج وجو مک پے رام دارای ۰۰0



 نافوطاکں وہ را اتروارک اکی مز راخت وک یر l4 لوا رمح... ر لج ....نورلغ ماترا

 هاش گم رادع یب یں ونس کاھب ےس گنج نئاردیم ع ی السار کر والو LEE فسا

 رفکروا طخ ناکر تی دلا کر ناطلسوکں وگول نلا ےس مات او تزمعےن نفر بوکس کیر ناطلسروا جایقر یماءناتمب
 ۱ ٠ 7 _ ےگ وہ یل اقرپرنأ اروامدالج کرت

 رھپ یکم یھی دعب ےک ں وذ ےڑوھترپیئو+ زئاف بتموککتقخ یک ا ۔ایکرم نی اش اب ناخر ہک ہی لڑ ...:ت وم یکن امت ہ وک
 نم کت نطلسروا تک یک اطخ ناککرت ںیم ءادوام ےس ہنامز یا۔ یب نار مع (یڑازاچپپ یکن ارب کج 0 ہجوز یکن اخوک)ںام یک ا
 ۰ ۔ایل ضد تس اش ناک ویالو ہاشم راک رہ لادا کک کل اہک

 مدت فرط یکس نس سیم وہ۵2 لوالا تر ہا ےن (داش مزراوخ) زنا دعب ےک تسلق یک خج ن اطلس....:ترامخو یک کد اش مر و
 ۰ شانس یکن اپجاشدرم نالبا کوہ ضاح ےن یکز رغاب ھت مایا ایک ر اک ن ایت اورم رھی ؛ یگداکوچچ ندرمگی کت ع اطا ےن لس لا انچ ایام ڑب

 بسط کس روش, سرچ وا لاک فا, گو نز مرا کس ناجاشو ہرم اش مزراوخ انچ کور ےس ی دی خر وا گج ایک
 زا اید لات ترشی ار ےھت یم ناعجہاشد رم تقو سٹوجوکں وی وف اش مز راوخروا۔اید ای لب ےن الا ماوکن ارود سا۔ایک
 ۔ے وہی شین ال ےہ بب ایک رپ رک لوکی رک غ خرم نسل دیدی راد هاش مزراوخ

 گروپ اش لاو رضا لر ارد هاش مزراوتر فو اکدابڈوا اف العب اول او بمب گروپ ای هاش مزراوخب لاوش..:یچج او رول شش

 ہے توام ےک پ آکے ےک ےک اس کس نا اضورم اوج ںی اہ ےک ہن 2 اترب ہد اس ےک ںوگول مہ یکش ارگ فرط
 ےک رک وتو طخ اک ان ےک اوایل ہنازخن کر ناطلس ےک رکرارصا نال ایلرکل وقوکت ساوخرد سا ےن هاش م زراو انچ “ںیہ رادربنامرف

 ۱ ۔اید عاکے ناج تڑپ بلاک ان تا شیر ئاج
 و0, 0 221 جن اطلسروا واش مزراوخ
 ےس ناار ن اطلسروا ےھت ےہ ر لیکر یکن ا دے لیکس یم ناروا الباطخ ناک کچ ار کر اچ میپ کت ن ددنچ ۔ایگوہ کرا زا
 گنج یک اطخ ناک ہوگے یا وکر جج ناطلس ایگ ود اکے ۵ا۸ کک ں اہی ۔ا کور توکی دت یک کد اش م زراوخ ےل سا اھت فورم سی ےل ام

 و ورش لس اک یا لرو ایکو نب مھل واش م زراو رکاب ےس ےک ےک نج ےس ہاش مزراوخ ےک تار راز یئوہ تخارف ےس
 گنج دی ہشروا تے (ہاش مزراوخ) رص ناک اتاپ وہ رہ شکاھت بیرقاوہہلباقم تخ ےگ سل مر شر ناک کرج اس ای
 : دید لاک تون ادب

 رک و الع_وبت مارقر واہ دعد اکی رادر بنام فردا تععاطا۔ایہجکم ای اک سز 2 (هاشمزراوخ) زارعی ےک ا... 2 11 مج واہ اش مزراوخ
 نیک ]لب ار کرک تصاویر سروش رم اطلس انچ ایا لچ لباو تاضوبتم انا

 رے ے دارا ےک لور هاب تاع بصارغا تفاافار در اطلس ی کز کی تارواروتس اطلس

 ۳۹4 لکم یلد) یگ قلا بس بسوو ےھت ۓوہادیپ ےس فرطکں وررنامکرواءارساےڑکگجروا تاداہف نج ہکنویک ا ےک م

 زالو ساعت ارس ءاش مزراوخروا ںوکرت ےس ا بج رجب ۔اگل ےن کرا اک عںوماوہادیپ ہصق ےس ساوکر جن اطلس۔ےھت ےتاج ےئئد پوھٹس

 | ےکاچچپ شی یل جب ۔ااھڑب ےس (۱٦ہ مد دلج)نشریا یل دی دج ےک نودلخ نان رات ےن مہےج یت د ےس ےک اہی تراہعدوج وم لئ ٹیرب 09
 افر لج لنا آرا یک )چ تسرد جے یر لی یک نو فی ےہ انوہ لاعتس
 ۔ےایکت ۹۳ف صا دلج لاکر اح) ےنرشان فاصااکل جاتی گرے کرب( ٦۹ یف ددلج)نشیٰڈیا بری دجدوج وم شاپ ےرامہ طف ۰۵



 ےس 7 نانوط کل رولر ات اتروارک کیم زرا وخوت وک ناس HA لواصح... ..مششرلچ نوریظنب ترا
 کت ساوخرد یکم کرو فطلروا ایکن اہر مات تیددذ تف رحم یک رانا نک شلادبحولا ےن یگز قتلا اوہ جوت فرط کی لوکرسروا الا یکی گز قبل اتا
 ۔ یوم دایک یار ن اطلس انچ - اله دعواک درانی د 7 کیا رپ طر شیک ی کاو کس دریا یش

 فیس قو ایک تاپ یت یکے قتلا ےن رج نایطلسپپ نج ےس شب اپ نا یو عن کیا
 یکے یز قیا اھت اپ کس جبر ےس تمر یر اطلس ےس و یکراپ تبع اٹ اکی قلی زات رلا
 هم قوت سد لر اب رم کی روا اش تن لر نا اپ شاد اما ار :فرط
 ماامن ےک روحیں وفود رر روا ںیم ۔ںوہاپ ری یاو سو راپ یر وضرب ےہ ۔ےای آگ ا اب اے رم ےس ہجو یکی روپ تب و
 ایل لوقما پاک ےس شوخ تاھا یاب یک تاور دت کیر یت ادا مزل درجت اطا ےس لا ےاکپ سما ںیم

 تایل جے مپ وا پارک اب -9_-_-_و. 7 ٍ  99 :تاخب گاز

 لاد) ایمر اوہ اور بخاج یک ناھشامتل نوشام ےک کت سار آس یج روا یکت عیب یک یئاھپ ےک دوحس ناطلس )دون اطلس نیر یم ھ ےل 1
 م اہ ا یک ےک کذاب زاس ےس نوو نا یک( یاب کرو ن اطلس )اش ن اطلس ایک انا ےس ۓئار اراک(

 نا کر اہے لی باکر؛ ع الار یما؛ کرئافطر یما اوہ تاور ے ادب ںیم نایقم ر اہ وتی ربت یکی اوکو وح ناطلس۔ایلر کت ےن ںویغاب نا
 و تتاح پو ر یا اکں وصالن ےک زدرپیروا نم ایا یما ریپ لپ وارغب تفرط یک ا یک ن ایم اک ں وکو ماع روات ثا ات کیارپ تاود

 ےک دوحس ناطلس یئاھب ےنپارکل کئے تعامج کاوش نابلس بو رگ تقو صف تم

 یکں وبوس نا م لص ےک توش نکن رد کو ر خاف بص ی انچ ۔یکں ور شو سنتز لا
3 | ۳۹7 

 ٠ س د وا ایگ ا یکے اوت ترازو ارام زواکی وب ریما کر جوک سارد نب ابا لعیا .:یا روا لوز کک و
 کور در روا گزارے ترازو ەربعوکی ئاہف ار ھن نب ہللادبک نب ناب رم ےک کل ورح وک درجو رب تناسل زو خا ےن دوجس“ناطاس

 را یارک بط باپساو لام ارامس اکی ور جوب ےس ہشارپک ب نا زرم اید ےس د یم کورس یک( زو ےس )ر ارپ تب ناب زرو( ذو لوز” )

 و تست ا دوا ایک دبات دوت اطلس کید ح کیک ازمات لم ےس ورین ریاذھ ریا یآ دکھ ہم ج ری ۔اید لاڈ سی
 اور وما از رپ ےس کج یک نابم تسارد کہ الاک ت ات اکی ا۔ ادب لا ترس

 کر شو اشدوعس اطا ت۳ 1 اقای کدامیک بووک نالو کر افط نامحرلادبجب :کر اط نامر ارپ

 7 شاخ نب نل الررا کی ۔اھت لیہ پا ےک کرئافط نشر لادب عر ایتااکےنزرکدیفسددایسوکر وما ےرامس یقاب اھت کک ماکت مواقف رص ر
 دا تیر و ناسا مدار ر۶ مدواخ اکر و اطلس «نالسرا کی - اد کور تس تمزخ دوس" ناطاسو ین ا

 پی اوم ہم ر صر ھے ےس کاو اروع اطلس کے س لایخ یا ےک کر تاع اھت اتہ ر ںی تمر یکدوعسس ناطلس لی تولجروا تول یز رک

 -ایلااد ڑب کم اکا اے راوناج یگ ۔یتپ ہن تم کد سیل ایدےد ما ےک کرئافط ےک ۷ب لط میاں رام نوا نالسرا

 ٤ ی ْ ٦

 ںی ایرو رب ۲ ےن رادناج یز ۔ پے یل ےک یروخاوہ سب زنجھھتاسےک مش ںاج ےپا کرئافط ند کیادحب ےک سا 2 لک
 ےیل ےک ےن د ماجصاو اکی اوج 1 لورژناکناروا اورم اتم کک ر نطر کک پے نالا کیی ۱

 اید کورس بقشوشول ویا کراس

 یا یک( ے ر یو )سا ریما ۔اھت وارغب ۳00 یھ ران اک یاب ربا



 ناذوطاکل ون رات اتروازمک کیم زانو یق وم نیظااس 1۹ لوارص. . مثشرلپ نەدر

 ووتسن اطلس اگل نی زوم کی ہلدب ےس روس السلام ارات تہب ےس رقاد ا اپت ما اھتاوہار دارغا تا ےک حو

 ورشی دن یکی ےک ی اع ریما و روح ناطلس رحب ےک کاایک مدرن مطا اب عر یمرحخانچ نا سس تفطالو ی کب ولت فلج

 کتے گرو لار سد اما ایلرکراتوكدام ساکت لر ندارد شک یک

fلل س اے  selشهر فک وردا ت یا  

 ےا رہوں ویر انچ ےن فک ومر روا شما کب لف یاش ےا لاو ی. لن کس اپ عر یا

 ٠تاجا کے نو ل١ا دددناوکل عر یما فرعےن نازاش نا جٹ ایہہ رپ ےزاورد ےک یباش ۓار سل اما انچ دادا شوک
 اجر( ےل ےک لگتا ناہجج ےگ ےن فرطںا ۓوہ ترک خا ےس اپع یر ماں وم روا شیما اہ رکو روک ں ویت ےک یا٢ کو

 راهرو ایل ٹولوکب ایسا روا ین ےک سنا درکم ات اکاک عر یمادواے لک اچ بستن قمر
 ہم ا وک یوم روش

 ںی

 )ارقام کن ایفا دار روید قلم تیر اش نامیلس یئاھپ ےک دعب ےک لے ا ع ما ےن دوحسناطلس
 (قن عید ا

PTE O EE PEN Aےہ کک  

 روک قابا رب ۔ادہ ایپ لاھتشاروا نفوس اپرا 1 وک“ اطلس

 ۱ کسر مصر ناسا سم حشر کے ن عرف یڑب روااھٹا باکس صخ ویک اد ارت کا ران لای یک
 لوم شاور ر لوبیا یر یر سرصاصک نازک

 ایک پو مکے ترج روا کا ا مروان ایر کپ ےٹاقتم ےن شقنریمارچخانچ ۔ھت سی یر روک ی رق زوک شیما( کرا

 کس و دن بام اکران وب ےس بھ ےن دوحس ناطاس۔اوہ نوار ع شالت کو وس ناطلس ےس عنامفصا ازل ر م... لاک اک ازوا

 رها کوشا وکی ازولر ما ے قاقا۔ ےڑلرکڑ ویب فلرم ںوڈد ۔اوہہلباقم دیش تیابخء یئوہ یار آف عم نیت گر

 دلار ےس اےک دوج ناطسریغ انچ ۔ابر کیچ ںیم تمر کو وحس ناطلس ےاروا ۔ایرکرارکرکک یل ےن یاس یت کیا نا

 ارس هاچ تس دم کس اوایل ایگرمرواارگے ےڑوھکےمدص کت ۔ تاک رت اوہ ما ناوود ےک کج ہکےجہ یئاج یکتیاور۔ایگ

 ۔ے کیا ے لا قوا .ایکوہرتب ترک

 تسمدش گاف سوسن )نالا یکی دعب ےک ےساج سرا کس يا زوم اما گرا ٹپ :لی٘واضب کما ما

 ہرطخ یاس فر دونالد نا اس درس تضاد آں

 ربا لود ناو لا اھ ای آں یش ھحتاس ےکور خد شاہ عر یماروا کئ اظلطوج وہ ہن امر تاو کو یکتا ےس رام: ی

 یوو نااطام برف رواد نک ریما کک اط نبا داخ پر فا ووم الی رغ ب جام ( لیتی او )غزول شقا ناروا( یکی او )یوو

 یا ےک ےن اولع وک ارا بس اھت کدو نہ یک وح ن اطلس تار ےک ںوگول نا ےک وہ ناور فرط یک ارم ےک کک رن تقافر

 ھ۳ ۵۳7 ال ققروام کن تخاسےن یگ ایک انی اکے اہ لیئاو ےنیمابع یو نخي وای روا بار شا شرف



 نانوطاک ون راج اتروارکذ کیم زراوخو قوم ن یاس 1۳ لوارمح .... مش رلچ ..نورظم تر
 زود مس لو نا یعقوب تی رگ دادقب سالوپ شا)دوعسایکممایق بناج یت روا _ےۓوہ یلعڑد سیٹدادفہ سم

 شیوادقب ےس سالا ماوقروا ںویج لک ہیق وج ءارما۔ ہیکل صو سیج فیل ۔ ےک تطاطط یکدادفب ےن یس ہفیاغ۔ایکب صن یخ سیم ہادفب یل
 ۔ںیمہوہ یخ اڑی دعت ات
 روا یگ یکم یکوادقب ہم انچ ۔ ےس وہرو آل چبر کٹ ولوو رس اید لا تدریس قو اما داد ار لا :یواپ رب کوادخب
 گول یاردترع یی اروارام ٹول: ےس نج نان هک هل یک دب یارب ےس کے فا وک داب آے ےس لوڈ تھ پسک

 یاو وب نزم کرے عام تارا قوم کلاچ رد نفی روا ںروئ یم یبا کراس سا۔ایکدیقروا ادا
 رجب ساک وف رم یکن ادرجن ےس دادفب ند ےگ ارخالاب یر ٹو تی تاب کیق و اراک لک یخ ن داروپ روا کت سذعم
 _ایک ور ل ڈوا ٹول یکم یر کا پن اور بن ےن لورم روا 1ںییئاودادفب سال ر شارو

 ےن لیشد نئادوا یئاطن طرف وک زوج قا کروا ےگ وہ یقرذتروارشطارما دعب ےک یرگراف لا ۔ںووس ناطلسروا ی رفلخ
 فاو سہ طخ ناک اش کک ےس یم ابع یہ قیلخ ےن لا۔اھتھ ت اس ےک ناایتباکدوجس ناطلسدو متن باش کلک ۔ایکغ اکا دیو رابوز سیم سم
 روعسم اطلس ناکا اک ےس اج یاو کوو العامر وا یک است س ںی وایو ب اوج مر اکا ےک ی فیاض رک یک ساخر یکے لاج ےگ
 اک رک رولو رعد ےہ چو کرت اعاعا یاد جواب ےک ےس رکو دعو

 ایداس جر دق ساوکن الرا ک یب ےن م اھو ناطلس ںیم ےراپ ےک نالسرا کیب ےن رن اطلس وای ران 27
 مرگ رواودرکء قیم سیم تعرف قبا سا یی بہا ۸۔ےہ وبا لدرپ روا را جب یا وک ور اکر وا تاود تارا که
 ترس ناطم رپ سن یکی مدال کاہے دوج ناطاس۔'اگںوئاچوہودامآرپ ےنرکت لخادم ںی او ایا
 ایل رک روا تر هر اعےدوج نا ۳3 ایگ تے را رک وک اب صف

 رک تور ور لس یکبار ووتسناطاسس یاب شم اف لر لطاکا بس ور زوکش + ی ناور
 یار ای وار وک ۵۳55ش روا اوت ناوردارغب کلاس جت ناطلس چپ ےنپادوعسم ناطلسدحب ےک سا 0777 او ) ید نا
 ترزومر گوہر اح سیم یئاطلسہاگراب ےن ستون ووشو نا را ایر کس ناور ہن ی روک شیک بيان بوک

 1 ایوب اردو :ناطلسکل رک

 تموت یاس ی تست لاس جن ے تقو لوکس تنطلس یو تافو یک ھر اطلع نادم الم وار جا ۵
 اد یک 1 تومور قوب تاسیس ےنرمےک سای عورشلاو زر کس یار ایر لا اوراس اک وک انار تہ تامزےک
 ءایاھٹترب تصوا تو اش کلم ےن کیب افراد ےک ےنرم ےک لپ ءان: یا ۔ھت ایانب دہع یو انپاوکد ومن لاطلس نیا داش کل ےس پا ےن
 ید یاس یکے یا ولا یتاشروا کت یم

 فای اب تی دادخب لپ ضا) لالب دوعس باد تالا اد جیک افو یکدوحس ناطلس :روھژن لاطلس نب
 خوف کیا ےن ہاش کک اطلس دعا کس لا ےک ےل رک ہض باساو لام تاناکم ےک ںویماہ ےک دوحسم ناطلسروا کلاس ع یابعشا

 و لرم تاس ےک باع ایت الاد ناشی رخ روا قا وخ یکن یا یئ اپر ع یک رب ۴۵ ےس با سا ۔اوہ اپ یب حل اورددقیذہام متن اطلس نیدومسم ناطلس....8
 لاقفروا فاصدا ےس تہب ےک شارپ کل تیذودایز ےس سہو ن امام ی رک ٹین زادد تسورپ لاوم اےک ناروا: 1ی ےس یت عراف اسلا
 درسا کر )یراق تن رس لو ضرب کاش قرن کی دکتر مت یا کرانا ےن ریہ ںیہ ھک ماترا بک
 (نژبموط رنج



 ناذطاکں وی راج اتروارکذاکی مز راوخق وج ن یشااس mı لا e .. نورنا را

 مہ الم ںاپ م ںاپ ال ےس ورکر الاردا الع ےس بی رک اب دوس الر کم عبق لع ےک ورکر لس نا :رکر لاس
 گوشی اعروایددبڈ ایدہ ےک کرا اتر گور کراس حر طا ۔یکرہ اھ یک آ

 وین املا نوکیا و لیگ الو 1م ئالطا یک اکی نب ڈار مال یی. :گجاد اوس یروا ی رر شیخ
 وم کا اےک کہ رب ہلع ےن تنطحلساارمزو ۔ایکک اپ کاھکت سل لو اپ ہلباقم ےک رکروپکت ار فی الب دوح ادراک یک وف و
 ےن عج وفیکت نطلسلایمزو ۔ای او کش اش کم ناطلس ناروو ساس ےگ وہ یئای۔اوروا فو انچ ۔ یگ ۔اد خوف تسوروا فرط یکفوک
 اوراد رکی ر رکش اش اوہ نار فرطیکساو رکےن سیف سف جو یخ کس وکی ابع یتشیغاغ ہار کج ےن رکنا اش ناپ دڑوھچت او
 _ایگ آی یئاددازقإ ٹال اراد لم خ ےک و دعقیذوااوہ تہہ لعرواالچ بنام یک لم ےک کج بی اطساوہفیلخ ہن انچ ۔ ی شرک

 رانا ایت یک سیب هی تس بسروا ات اھ تم واک تنخواہ اش کک ن اطلس ےک وک یب صئاخر ما :یراخر گا دان کت
 رپ تمولک تر کالب ےس ناتسزوخوکوومھکن اطلس نج ھح ای دلاڈ لک کر رک اش کل دعب ےک تموک لا شم
 نکل ا الطا یکت کرت یکک یب نان یماوکگن اطلس نوچ ۔ئگ لن ایارہ روا فن اھت یار کرن ۔ایاوحڑ ہبطخ کان لا لر ایام
 ۰ یا ہت ن اطلس وتاب وک ید کر طاح بج ند ے ردد ےک تکو ت ن اطلس لس لا یھی تچ کرا رشروا یا دہ کا ےس ںوکواروا ی

 : ملا رے لک کی ساغرا یت یک ل کک ئافط ےن جی اپپ ہلایپ کت وم یر منا یز رتا ےک لنا رکے ےۓیساوک
 ۰ اب ۳

 ریش داد ز انچ ۔ایگوہرضاح یم تمدخ کوو“ نعاس ر یک اھت ایش اک یکے ییا کیم شان... شان یما
 -ایداب رادرساکت رم امرداد لوح اصولا وحسن اطلس انچ ےہ دے د اتا م اکں ایام

 اھ کود ےس ےناج لپ ےک من اظلسوکک یب ئاخ ریما ےن لا ۔اھت بجاحروا بحامصم ان اک یب شئاخر ما لم "یت یرفونا

 : ( یخ ڈالی لرکم اہل سلس اک تار رو تموککی ناروا گالچ ناتسنوفل مشن ایگارا کیب انما ب ج ئ انچ
 لاو - لب لا قوت انار یم صوتی گرج کیا یم اک وک ھت اہ ر ںی متارو( ہو رک کاک ت
 2 جگ اکں وکرت وے دہ باقر یرمضآروامروانیشچ کک اطخ نار تقو سر ےھج ملسماپ رن .یبر کرایا تنوکس یب ےک ےنرکروبع

 ناتمام نا رک ناو نا تار نام یا | انےک
 ےس روز ی نا ےک قول موصل امر زابوکع اتر یمارکے دو 4 ںی ناکا اکے کوا واوا اے "لار
 2 دیر فیل رعنا 2 کت قول

 ککے کک چپ اول ےس دا ا کے کوک اوک رایاد حب ےک ںولورٹچ . ی یک ارمادا غ ناک

 2ج ایک کد یا ےک بات آگ نیب دی آگ تب ار راس کلام دام

 روا یک رحم ایک رو لا کوہ اح ےن لورادرسےک غ ناک اوہ ناور ےک ےک ےل ایڑوکر غ ناک وتا ےک ںاوراوسر ارج سد جرارقر ما
 یا ۔ کدے د تاکو اقرا ےن ناک چ انچ یکدم نوک کریس کی تموم کیک نار یم اکر کد تس ارد کسا با
 ےن ےک کری گوکں ویر وا لاو امامی ےہ نا

 لک. بلد اب لب تم دخ کرن اطا دین ورم رک گاھ ہک ی ناہ ےس لک کذب جرقه درآن امد لر ایا الف وا ےگ
e 



 ناذوطاکں یر ام اتروارگذاکم زراوخو قو لس r لواصح ....مش شر... نور نار

 سرتاسر اا 7پ لیٹی اک اےرسودددالعےک ےنڑوھچ کلک ےگ ومرات سد عج رارخناید اوج ے ت فط المر وا گرت
 ناطلس س ی وہ ن ورش ج ری دغ تین نام هدومز گایا راغ فاکس فک کارو گن تعام

 ر ن اطلس ای ارا امت ن ہلا الع۔ایگ چ کج 2 باک ناک نوم تاکو
 _ایگوہرآقرگت ییحسںورڈنا کریس

 اے آے برا انا تا ےک رھ اطاسروا رب وآل ور ار عب < لب هنر. کز رخ ناک ترپ نئامسارخ
 رول ورم کی کل نا نگ ن رایت ۔اھت تمکاراداکن اسارخک کرم ےک وہ لاو سید مج ےک اروا کت رحیم یک سوپ ھتاپ ےک
 ۔ےگ ےاڑا قام نکته سفر ی ات" اد سیتی تصور دی اید بوت هرم ناسا فتا ۳
 سکس بار ناسا لی نکرد ای اچ ورمان رکود رے تمور کوک گری اطل

 یکے ون ےس سیر رو ی یو رک و حبس. نزار. مت مک کر
 ماوع درس سونا دل ايد موی دا ژل دا ےن از سانس من رپ ںوگو۔ رھا
 ہن اح لوتتردا لار ال ٹولے فرط کیا ےسارکوہ او پاش ےن رغ اکر ےہ روا ےگ گز صف لا

 سابق ایام لوک لاسارولب یدک افرا شا آن قاک ےس رہ ونوٹتے یر اندوا کے دوا ےنوھچ۔ے
 وو ١رہ فرصن یم ناسارقدالب ۔ ںوہ ےس ےک ہن تراخو لگا ںوہ ےوہنراکش ےک مل ام ےک نا ۃ ا رواء اس ءالع
 o ونک یرگرافو میکس لوک تو لات موم

 بکش یاب( 2 ) یرپمزیف تفت ادرس نشو فا یخ Il :یگدیشکس یم اتوا یز زرا
 ب ایک نارا مد لاعفا ت اداع قرشرواےرہعش ےن یردنکع شی یوم لو سی مالساو رئاد روا ادا کس گردو

 مت کر کارا بج ایک ارپ یش اکا روا و یاس کیت لودر س اوک ی ںرط یا ۔ ی دب توق ک ی ےس ہہم کا
 ا یکی تاس ےک یہا کول نوک نا تک ی نی ئا۔ایدرکے اوج ےک کشی ہاش ےک کرا کوک ش ےن ںوک ناذالپ ےل ےک یل کرو
 رب شستن اف تار ساق نیر زرا یدک گو الج ےک رکرب زور زوکن ا ےن ےیلفراق ناک دعب ےک
 رکا اف ات ےن یگزر اچ لسا وادم ےس تم ییا نایک زیکر مارا لاداق رماد ایکی نر وین ال بھت

 میا۔یلە+تساگے ائانچ ۔ ید اکو وکی گز زرا ےن زف اکے تنو ےک ہل باقم چاچ لالو ں وک7 ے عرار یمار کر کورکی ام چ بناتا
 گیر نوک یز زراو ا اکے روا دیا کد تانک یز یں وود ےن اقر ماس ےگ رار کر

 ارم هک ریش لو کس لوک ندا نما ی :یرتباس ارگانیک دین فسخ نام.
 ےہ راعشاراچ ےک کک روو دای یش اک اک یم ادیا با یی ککے رم ےن

 ےرداو لاضفالا و لضفلاسب لیسپ ی هيف نمردلا نجي ناك ىذلا يضم

 هيجارسأحابصمورهشريال فک ۔ایح بوص ناک دق یذلا یحیی نبا یضم

 هسیعان قافالا یلا هاصنامل .* عرو نمو مللع نم نا سارسخ السخ

 E ESS * افسااونيدلاتاماهوتاماامل

 امینی یاب کبیر هتک ین کن کیک نا تب یرو کل راس سام اومدم کس ست ووا ایر... مچ ت
 و آيد یر نا ےن ںوگول نا بج ۔ییدرہتش یم گند * یک وم یک اے یان بج ایکو یا ےس لک قوام ناسا کس یاعلی د ںی "با
 1اے صا دل یش نا اک ؟ےہ نوکالاو ےن کو نوک ید با وفا ا ددام



 ناذوضاکں ون رات اتروارکذ اکی مزراوخد وک یوم ۳۳ لوارصح ل .نودلغى ياترا

 رایت رک نوک رد بام رام مکن راک | یگ روک نیب ر وار ا (لاطلس

 نت لب تستر قیاس لب کی روت روايت ساک اقا رد رب کی رو صور ام
 و ۔ایرکہ قر نب ےن رو
 ےب واک یک رغ ےک رھ اطا چ انچ ایه دعو اکی رادرتہام قو تحعاطاروا یکت روم اوہ ضاح یمراہ رو ےک ر جن اطلسدوب ےک تسلق ایگ

 ۱ اتش اے رتن اطاس۔ےئگس وہم ذپ توکسروتسدب یم ناتسراغط فار طا ن اکے روا ید ج یاو

 سار ان ےس جو یکد ید اکو سم ےب اتم ےس یو یس سیمہعقاو شذ گم اھت: فاصح ںوکرت نا لداک عاق ما گچ: اک ارا

 ےک لوک ےس فرو دیک را یک قم ےن زن اکے رسید ےس د مکے اج ککے ںوریشضوبقم جا ںیھپ ےن عج ارقر ما ےیل اا اھت

 یاب عش تی ہن ۔اھڑب ےیل ےک یلوکرمےک رکتسار آر گشایھک جارقر ما ےگ لتپ یھ ودعرکا نب رک یماوکی کر تاب نالسرارواایلرکع واں وکر

 را ر کرک ابا ادوا جات یما۔ یوم شاف تسلے ا یکگ اب ےس کتب ناری وفکر مراکش ا ر کر اچ لسا اکیا نداری:
 و نامش مجتبی د۔یدرک ورش لاپ روا ترانو ل ےگ وہ تت فار طاروا الا ڈرامے زن اک

 امر یما نمو نہ رب شیئر دقم۔ںیکم ہرف یج فرکوہ عل یے تایقاو نا ےن اطلس: ترانو یک لورم یو
 تود لوک شور عن کبک کوره ےک یگادر کنار مک بشن ۹۳۸ مکس ا وا آی ادب روا لوح

 یورک وتمان تس اورد ےن ر اطار سوت دنا کت ارس جذب ےترکہردعواکیرادرباب رفو تععاطا ۔اچیجک مان

 ےک کب وک و ناطلسرچ ۔یدرکاپ فرط یک کرکے د تسلقےا ےن نوک رک کمک کتک فیبر را
 بسر کر رگ یارواریناطاس یک بقا نوک ایکس ورم کدے د تس ١م گنج سا ےن ںیکرت ایگ کو راپود

 یاب آےرہ ےڑب ۔ایدرکغںورش لام اپ رو یر روم لا ںیمورم ور تاک گاج کدوم گو: بل اردا

  ۔0ید کی شک افق رام الع یئارگگ

 تن اطلس طم- تداعی لر فر گے نوکر اےس درمرج ن اطلس تقو سج دیک تحروا یرایفر کر اطلس

 هر نیر کپ ےاقم ےندرم لا ۔اھڑب جت رھپ کرک ات ور مرعب ےک یارو اک رک یکی دارت رفد تع اطا ایام

 هدا )ےس هپ ےس لوک ایر او کس نا ٠ے د لاڈر یھتہن کوہ روبج وانگ وہ اسپ انہ رکن ہلباقماکت وق املا یک برنا

 - کریم یکی رزاق ایک ل ا

 کلا ےن اطا اما راہ ےک نار روا ک کلام اظن ند کک فار نک اط تعط اہ ورحب ےک یر ارگ کرن اطاس :یا یک ںوط

 یاسر اپ غم کس هاش نام یر هر چين تم نرو ناطلس ناشناس که رج
 کا یک ار آف صرہاب ےک درم لب نیقلرف ایکع ورخیی ےک ہمباقم یھبےنن نوکرن اه ےیل ےک هنگ تنور و عرق

 رگایکءدارااکےنوہ جزا سشرواایما الگ اھب ےس کت نارییما رہ وب بوم لوک رسا خو ران تو

 منه چک اسود دادا ز "ام یرا رزرو لار یم سول ےن ںؤکرت اکر مشن یھی این ےل سا ۔ےت یم بت ات زخغ ن 9

 کیا نر ناطاس۔یکت رم ےب ںوکرت ایگ رت ناطلس سی ا یئوہ تی وک شرق وم شرق رجن اطلس شی ۵۳۸ ا ینا. ...'30

 ربا .ای کک اھب فری کدرخرکاھ کت سک ناطلس۔ یو یئڑل چپ ۔ایکہباقمر کہ ےن اطلس ایک قاوت ےن ںوکرت اھت کوہ اپر تن اطلس.یئوہیئ ڈا یی
 رکھو اھت ار وج کوہ لو سوم یم والا دان کردم فوق یکسان اکا

La N)نص ملی حا یل یت قروه هی[ ےک رک و .  

 ( نشاط هال نیا لاک راج )اکر ںی اب ےس یوا شد ماعدوبشمےن ںوہناء ںیم ےس کش ئر ات تک تا ےک یخ ار شا



 تا ا ا ا ا ا ا ا کا ا کے تا با۳9 اب نازوطاکں یل راج اتروارگد اکی مزراوتو قوم ن یاس tr لوارصح....مششر اج ....نودلخ نار
 ےس رر وف ےس م الفم ےک نا کک یی رواں یی درک

 ارامض ےک ماتم ۵ روپ شیخ ودای ےس یو ےس وب ےیل ےک یلاماپ یکرو این لی 9 اوشوام ےک رک اما وکں و ....:یا چت رواش
 دان تک کل کک یا کیلا ڈو یکن اے لو یک زور س ما عما وو رکی توام ایک دیش
 هع زيرا ےن اڑ ڑاجا تاطابہایکل ام اپ ایک رص اخ 2 0 اوال
 ےک ںی سںیم ںورہےر سود نیک ل نرم نام لوس دوس مظاهر نا
 5 ایگوہ جام ےس ےب اتم ےس ںوکت.اھتہن یک تور ےہ ت وخ یا رب تلاع یکواش نامیلس ناطلس :ی وم یک اش ناامیلس نئاطلس
 ترازو نال د کیلا ماظن ےب ےک سا ےن ہاش نامیلس۔یئوہ تافد یکک نیلا ماظف نب کمار خنجر اطرم و ےک اسم ھ۵۳۸ لاوش
 اک اھٹ رش رااکتشلطلسر وا ای گاہ تمہ ے ےن رمےک سا ۔اھتاوہ ڑٹارپہلطاقم ےک ںوکر وھی نھ ہاش نئامیلس ےس سب اھتم کیسا کیا ۔ایے اوج
 راه نت ناز ندا ےک کو دکب ےس تمور اہ کوہ یت ےن تو نیکارا۔ایگ آں اد ناج ج سی ے۵ رفم واہ

 اه بطخ لث رم عام لار دیک یش تکا بوو ن اف نت لار ان ناطاس او اب

 ےن اڑا ےس درب تس 4 رب ےک کےتسار آج دوگنا 2-به اکت ارج رف ناکرت تو نا... اھ اکا
 رکا ور اں م لالا رم اف ناک راک آے ر ب ایم اکی رغ ناک مم ںویئا لٹک ءیئوہ ں 27 رک تہب ےس ںوک ال
 مج دم آی کاج اھت یارک ضق ےن دب نرپ دپ اشیخ ۔ایکع وکف رط یر پاشیم ےن دون ان ےک ےک وسو نادات ےس ورم اروا ےک گ ےل ورم

 ۰ بمب لس برد چاچ دمای( اخ زن کز ےک سے ںی
 ےک یار ایا یت مہا ںیم توات نیک ارز اچ قبل" 0 .رضقبرولاتشاکریوم

 واچ ےہ قر رش نامارخ رار یک تل لو ٣ر وارد ماءاوہ عت اد ہن اک نرخ نایکت ںیم کک تقو سج رم تا
 پور یک ںودڈنام قو ھال ے س تپ ےہ ا ماقا ذب ےن ری ہم تنو اا ۔ ےک ہن تقارب کن اردا ےگ اہ ورکی وک نار لک

 یکن ودیبش نوید فراگیر اد لاد ےن رک عار روا تص ازم ی و ایک ر وک ایٹ ےس وک ںیم ۵۴۹ اش.
 0 هک پست 07 طی لب گر خام و منا اہ روا سرو سس سیا یا اکورد ابرار

 ںیم تصدخ یگ رم 77 اپن ج ےھت یتناش نارنج اکل ماس والے تب ایک او
 ںیہ تاج ےس لگنڈانشاود یہ روپ ایٹ ما ےک لبابا ما ع ےتآ

 ذحيص كلامملا ىصسشقا ىف راطدق دحس ملا مداکفاساسی

 همت فیک نیللا یجم ناک نم فختالو مولطا بیل لققاب
 زی تست مس السا + لب کارد تر شکل ےلاو اب نوخ اک لام یے ا ...:.جرت
 ۹ را تاک چ وکلا ےک

 متاس نکا مادہ نب عاص یک "ات: یئداباقن باہ دلادکہرعح نین یب را لک ا یکم با کوا رفت اکر لاو فاکر اراک نم نزدیک فور توام
 )ےک ےک یکی یک راک هک ممد ملات نام مجیک نامی کنار اے تہب روا گزار ریا
 ۰ (رتم)( ناو لب لاک ۱

 علت رج )مان ید (« هدف سه رب )نر لری رد وم اپ ےس رام ھم ( می م) اه کلفت لاک تان سل ©
 زنا ش الو فا اک افلا نا ےس ےلاوت ےک (۱۸یف اج لال ار ج) ںاہی ری( ےا در )نشینی یر دجدوج وم شاپ ےراج 0ے دے وسا
 دوم: بشر بر اتکا



 نافوطاکں و راج اتدوارکۃ اکی مزراوخو قو يا ۳۵ لوارصت۔- ب ..نورلغن ارا

 ےس ںوربش نوک ناک ےس را ایلرکض حق رپ ناغمادروا ناتسرشہوسیئام سن: لو دل اشرط ےن سا یخ انچ ۔ںیتگوہ یھ یش ںی فال اے رپ م
 رت ےگ واری اس تب ےک لا رک لوس کا ویا تتلو زروال واع 0-7

EEےل او تاباق الاب ورو ید مات عاطا یت اوکدبوم ےن دوم ناخ ۔اگنےمہکساکب اد بخز ایکڑ ڑب تکوشو ناش کدی ےس لا  

 2 277ی 1 الاسراکرت ےگ ےن ڑود ےڑوھکق ذناک سی نیر ارم یرضام سب یاشزاپ در ایکہلاطم اکے ترک

 اپ ر لعب اقر وتسرپ رب ورت ناری ووا ایگک رب ے یٹدقیشپ دوم ناخن انچ ید تاض یىی یا اواز

 اس راس ناسا اتیا اور ورش روداکی ر کرا کر غ ناک کتو اتما یی کر اطلس ی 9تا :رضق پاک لا

 تم ورد تعرض لک( ناابفصاو نارعج لاو )وو هاش ناطاس خر ات لورم زک ر اطلس ےس ایکو ہضق

 لپ تاپ ذس نر دعب < تافو گه اش اطاس۔اھکر :لاھج پ ےر تموکوکغ اتا ےن واش رگ ن اطلسوخ انچ '۔ مس شب فر اما
 فا سهامی بسج قرار داد یزو یاب تکو ناش کاتا ےس یا ایران نوش قدم لا
 یت ت ںوزفازور سیم تقی کس ا ےس سٹ ۔ایکراہظااکیرادرشہامرفو تعناطار گوہر ضاح سی یاشرابرد ےک ااو سز ےہ تسمو یک

 ی تم نما اتکا یم نا ز سو اش نامیلسیئگور یقاب تموککر اد خوا یئدادہسا یک ا زاوجو ب تک اروا یب

 ایت فولاد ولام ےس ایا

 رپ بز روا اپ

 اسارت ایروان ۳ ات اپ ےک نا سه کن ن التاس نباش اس. :هاش نامل
 ےن نام ارقار اروا تود نہار اوت ایگ رکا ر ناعما اپ داضد تف نافوطاک وک بج ینا اتا اڑ طخ کم نے سا ںیم

 س0 722 کا نام کپ اپ تموت ت اش نا
 21 ےس اش مزار وخ یئدرمک خج کا ےن ںولاو ان یورک راک اکہ اش ناملسےس

 ۔ایلتسار کن اشاق قید ےنوہ ہن لفاد سیم نابفصضا ےن سنیول یا سفا ناصر پن اہخصاہاش نابلس ووز تیب ید لاک ے

 شام ایکس اچ رخ نا کش 0 ا 7 9 0

 -ایگھ یب مات ںیہ ہرواایگالچ فکئواش نامی لسی انچ یک رنک یکن اتسزوخ ےنواش کل ۔ایگوہہناور فرط یکن اتسزوخ

 دادقا روا کت لاع ےنہا۔ یک یم تمرش یکی اح یھشہینافروب ےک ےن رکر ای ںیم فون ےن واش نامی : س دارخل داش نامل

 دو سه تا کے ۲ں ارشب رو اخرین "کیک ابک ن ہفیلغریکب لطتزاجا کے ن آی 7

 اش ناسا یاس ما حاد تری اش نامیل کیپ ےنفیلخ ید ادب اےک ںوسواخروا ںویڈنوانچ وکی دو لذا نام اچ

 ید ند تاج اکے نوہ اد یو دارخا

 علف ی یش ہفیلغ_ایکل ابقتا اکہ ات نامیلس ےن ءاقأرواداد فی انمققلا یصاقت ںی نہا ت دطاسلا مزو... رپ نشر هاغ نامل

 ایر ضا یا رد سویا نامی ا آر وداک ۵ ۵۱۔کک "ں اہی ۔ایکر ایام ایق سشوار خب ےس نانا ےن اش نمیلسر لب ۔ یک اطع

 ی 27 یک رادربخام فو تعاطا یک سامع یخ ہفلخ ےن واش نارہلس اہ ےک توات دکر اروا تدالف نادت اخ اسفر املا ضا ۔ ایک د
 تنزاجا یکے ناج ےھ ڑپ ہبلخ اکہ اش ناسیلس یم دادقب رب ءانج سا ےن یاب یھی یخ انچ ۔ ایک عو اکے رکن ڑٹاھچبر ٹیپ ےس یقارعل یم تااح

 ( لع لاو ) بجام را ناروو رو کتان فور نا فا فر ےس ورخاذ بدلے اطع ےسا تاب اطخ مامتےک پاپ ےک ا گرم

 ۔ایدرکر رقم بحاصم اکہ اش نامہلسوک

 ےہ رت عا ےئاجب ےک ا یے اف چھ دنج)فشیاڈیایپ گدی ہصدوج>م اپ را ۵



 ناذوط اک ا راج اتردارکاکیم زراوخو قو شرم r1 لوارصح لج 7 نورظند ترا

 یایع شبا روا او ناور فرط یک ل ہٹ الب ےس تلکوشو نامش سا ہاش نامیلس یم لوالا چکر وام..... :ہلمج اکہ اش نام لسرب ناطاس
 یخ ۔اوہرضام تے داو واش کے تچ ناف دو ناخن” اش کک ےن یکن یخ اوہناور باج یکن اول
 کیا ےن *ںوم ترکہ رقت راداک توت داش نام شا نگو ناسا نام کم
 ال تسلیت گیتار یو کليک تینا بر تم وار و لا ےن یساھع یش فلخ یئاھکم یک ماعاودادما یکے رسد
 تک لک هل ےک اطلس وم قب ےک بچ انچ

 سبز باس اروا وا( یل س یئاو) یگ :نیبدودنوم نم دلا بطق ذی عم اطا یک اکر ئ ن اطا. :یرازفرگروا تسلگ ی هاش نامی
 ودر ںیم ےن اقم ےک اش نامی ملودی لا بن. کس اوت داماد اھت اروا کت ادارہ وکی نیلا
 لالا دامت ام ۔ایدرکخ وکے ےک ےس اتم ےک هاش نام اکسل یتیم سیار اش هژجکتعاطا
 ناریل پايان کام ےس کج ناریم حروف یکہ اش نامہلس۔ےڑرکڈ وتی برف ںوود ءیئوہ غوزش کج ںی
 نیز ۔اھت مکہ اک سا نازو ریما ےس فرط یک گنی دلا نیز اھت عت اک ( لم یلاو) ری روز مش۔اوہہناوردادفپ تارک رد رح
 شی م اکر یو ریت آوا یک کے عقاو ساوکر مشن اطلس۔ایدرکریقر کاج ےن ںیم لکو مروا ۔ رک اقر کوک اش املس او ریحان ہلا
 دراز ران تاب ۱ے ت ن الطلس۔ ایم دعواک ستا و

 اردن اراذل پای ےک نار ران او قا فا اک قوم ت لود نیا ء یرایقرکگیکر جن اطلس... :رارق اکر جن اطلس

 ھڑراوت نم وان نم ر کم کر کل کر سد فرود به دا آتالاع ےک ےناج ےئانہ نرم

 لای شدا یا ایا د صحو نو اکن اسارخک لم ےن یل ف ںوفددراکرخ ںیم ںیہ اڑ دعت س نیب ین ایر کپ ےٹاقنم ےک نا .
 ےک ی اوج ےگ ی ارادو تا ھت ےک یا اک گا چ ںیم م دارنا ضر د٢ ے دیک ں وک چ انچ ای لو ناطلسدحب ےک
 ها ےس ش۸ لوالا قوام امج ن اطلس (0 07 ہک ن وچ ایردردا اچ رت ےیج ته یاس
 ےس :دیہ اچ لاس اجے بانص سا دیت کم ھا ناشر

 زر تون لب يلراق ناکام یب ےس یقافنا۔ھت ہ درک ا گرا جت ات ترم کارت ن اکر کب ی
 ( امار لاو )یک قوم اک اھ وکں ور لاس یھ ےک سوار ا اطلس اد 4

 لات تصرخ یکی اع یے یف یم غور شےس ین تین دعب ےکدوعسم اپ ےپا ےن دوم نب ھئناطلس ....:ہرصص ام اکدارعفب اکر جن اہطلعس
 نیش سو لخہکوچ ۔ ایج کت ساوخرد یکے ناج ھھ ڑب ہبطخاک مان سا عارف ارام کس روتر قو نام تور
 ادب یھبرب ےس شاور ناطلس ۔ایکروخنموکتساوخرو ےل لا ییہ حق قو دیما یکت نطعلسو تموکع غ اطقناروا یت ادب کیت وک
 و دعو اکدادیا سیم ےرصایحم ےن نب دلا نج ز بج ان ےک لاروا لم یٹاو)ل نیب دلا بطق اوم ناور نارمل ںی وٹے نار

 دهد سالی رس سو رب هل وت اد مکے مارک یا ف ین داری کے 2دا اک دا
 ے ںیم او یب اب ںایتشک ید رو« کورش رب حلق را انب دلا نوا یم زار روا الططرک
 رغما ےک الانا س ت ذال تم اسد لباس خش کس ارخب طعم اس هرز تور خب رقم ور ایرنا
 ایر 2

 سن ےن ن اطلس عحرط یا ۔ایدارگن ایمووک سرخ ارد ها حال گی تفسیر :یباو نا ی ناطاس
 ےک رک ادخانایاد هیت سم راک ورو یارک صف ںی ا ادا ندیم لیا ذہین بناج



 ناذوضاکں یل راج اتروارکذاکمزراوخو قوم ن یشااس ڈش .....نورطخ نیا راج

 قام ےرصاح ایکو دری لساس اکی ئاڑلیخ انچ ایگ 1اس اپ ےک ق ناطے لکو مرک رک کیپ وک بدلا جز سی ا نایک باقم

 قاب درک ات رد کب اد آے یک م یک رای اروا کی وکی دلا یز مد + تم گلف س وادخب لوم

 ینا کب as یی فی ( لمواد )ن لا بت لاعب نہا ےن یگ نب دون دلار ون ناطلس کن یہ تیل روم

 یا عب کل اکی تر قی کیر ن اطلس ن اردد کاش تامر رک کید تش یم گنج اھت بتانا بدلا بطقو کی وکی بلا نم زےیل لاس ی

 ےس ر تاج ساونو شاہ ےک سا یھ تنس ےہ ںیہ ےک وہ اور ےس ےدارا ےک نادعہ گنج یگغ کک نی نال یو کاش کم

 -ایگ آل باد لک کچ ی لا نوای« تاور فرط کن ام م لا قر ۱ ۴ ےہ یز تان کاھٹ ٹاور صا کد ادا

 کت ۓئاہ ےن رذگل مند دودیز 7 / 0 و ٠کہ یکہاش کک دوا سرما

 ۔اکسوہ ہن بایماکر ایک لب اقتم ےن“ ےر سوٹ ما 0اا ۔ایلتساراک ےن ا ہرصاحم ےل سا ۔ یوم روم ن کر آکر ناطاس

 نت اور کک یک ات وک اھت نب ب7 ری روم ے روا کد تساوی ذس نور

 ار تم را هاچ دادخب ےک رک نور صابر رد سی ےک سارواو اش کل جاب تقو نا هی ی

 نوع دادم فرید فک نفس دلار نیر ترس ما کنت ۔ یر ٹکر

 نال انچ ۔ے ایکو اک ن السرب نادم کیک ر نمک (عس دما ام مای دلی لر
 اورم ایسا ےہ ا لودی روا یہ رجب عوف کاش کروا زکریا ایک اب تاک راد ناپ نامسارخ او )۔لمش ایگ اھ ہبلخاک اےک

e n Eا ا  

 EES E E al تنا ا

 ۔ایگاھڑب ےس بقلےک ناطلس کت اس سیا یخ اک ما: ےک سار ورک ہیمالسا کل ام اھت زی رذوکتعاطا کس ا ےن نیا
 مه ےک ےراکنھپ ےس ریق۔اہ رم دیق یکل وک اچ اس نت اقا ادیت باطخ ےک کلات بشن تم سه لا

 ناف آدما ترک ےس ےس ۳ اد ف وقوم بلخ اے اس ا۶ ردادادخب د لپ تاتو

 ےک نام ارور چاغی دیوال دوا اساور ےس وک دیک سذ شاہ ری نا اچ- 9 رن یش اج اپاروا کل کتیا

 ترف کوو ن اطاس ےن ںوک رحب ےک یا ماسک موکت ۵ ترو کا ایوب لا لے رایج ےھج ا

 نایک نور سا یب اے سا وت سیہ نم ےس ںکر ووھچناطلس۔ایالب ےیل ےک ےنانبہاشداپ ےس رارصا تہب روا کسات لمس

 ۔ے رکی ار دنگ کا ایگ الچ اپ ےک ںوکر ووش اطاسو وخر یک ع اطا یک ا ےن ںوکن ککت رم کیا ۔اب دم

 مہ رنو سکس وہا ضد قفاک کف انچ ۔ اھ ا اکر نسل گه پا پکیج هات :غراتیا

 ےک ر ایکو ادیپ گان ٹا کیا ا ناسا ری سا تالاب د ےہ ی لک ور یخو دول اشیخ ےن دیو“ اپ تافد رج اطلس روا

 دات یھب تیام نا یب فرس دید تعاج گیا یا ارماچنانچاو<ادیپ دحوکں ورڈناھک

 تم کودادااککے اچ کاپ ےک ہاشم زراو یگ ور کنار زا گان رروا کن ai ارا گنج کریو مروا اتیا

 رایظا | وک س یم ناہاوہاریپ ںی( ہر ای د)شٹراین سی نے۹ بج رد ۔ اوہ لت وتضرب ن المرا پا ناش کک کرم اطلس نایت...

 جت شاد یگان نیت بیو لب لی تماس لا اھت الاد ب او بحر روا تچ فاع ۔ ب قلا نار یگ ایانب تنطاسلارادوکہر میک

 ےک اا( ےہ رل )یش را :ر گدی دجدوج وم لپ ےرامج رب لابی ...... 9.( نرم وطما ے ہفوصاادجر خا ن با لئاک رات )اھت اھکر زن تساوی

 ۱ . بنی ایام



 نافوط اک راج تروارک اک مز راوخو یت وج ن یشالس I لوارصح ...مشش اج .....نورلخ نہار ات
TE۳ ترا رد  

 ا ےک تشات کری دے نلادن ذر معتاس ےک ںوراوسرارذب سد سی ھ 2۵ای ھت تال اہ سیم سا یک ی ی ماب نک ھت
 ےس درا اک رک ابات اتیا یو را یاد رک ما کرک یوم ۵اب ےل ےک ےن زز
 لینک ےن رکا دی وے تر ےن بے ا ےک ای اکر ساس ت نک یا یک ان مت نار کارد ایگالچ ناردخزام
 ںیتاب اس انچ ا: لا یاس لا اف شاد وب یر صفر ر یو ےس کا ادرک خا رر کراتا مکس

 یا رایی اپ کت اطا ےن ھدیومرداد E nt یر شیراز فار سد ارس تاک
 : یا یکن تع حس یھ وکار ےس اتیا یک تیبا یکے ر ےس یور تم الس روا ےن ڈوب ET ہر مت

 دیلبت E تک ےوہ نادر یل ےک یل کر یش ح ث۵ س

 رواد اطل ےک لج فل تیا ای ایخاک ی د تھا یش تمدخ یر ومروادومچن اطس ےن ناردزام اش مت :تعاطاک اا
 E 2 ها شو کت عطار اهر کیر یب ےن ناتا اچدا یارک ل وتلا ےن یوم
 ساروا ناتج دلا ۶ اتیا 1 راو رت دیر یک ہنی شر سیا ایگو و رفع او طاس ےس

 یونان شما قله توکار کسر ناطق. :لّج کی زمعزتسرواریوم
 کیو ںیم تارہ الرد تروا ایگ اچ تارپ کوم دمے رک ےک رک ددو ن العا ی ی رک تس و ایکو فورس سیم کن ےس اتیا و۴ تقو

 یوو ن اطا کد ےب یکے ن رکےت مو ای زےک تو ےک سادوا لس رو پت لس فساد یتا ر مورک یا
 کاکی کیس اد تاپ امد ےک رے ےس رام ےتاہدوکک مرخروگےک ںوب روا یار درک مول
 روال ل وق تع اطا یک ادواء ےم لیے دی وم یاس کرن ےک قفس ۔ایارکء صاحم یہ تک ای درکراظ لی رپ تارہ ےک رک سار آل ی۴ج فی الطا
 ںیم حاونےک ںاروا لوط ا گچ اپ ےک اا تح باک ےک رقم ایکو دنت ب تارک اعاد حا ےک لاس الاڈرام ےہ کو توو س

 ك (م لیت شاو )د یر ید روا یا اید راک کر

 ران یاسر 2 r رج ےک ار روا آے یج دعب ےک اک سلوک : کنی ےس ړی مروی انہ اک( وکر
 یر اقروا ۃراکتصوکعو تلود کلا و یر وق تعاد کوک نان کدو اطا مع ال

 لم سر تت ادد اطا بے ڑب مس یر فرط رم سان لایه لک شوی نامش
 AF برق تو لا ایم اونم لا fe وک ںی م اتم ییا اوہ داور ےل ےک ماھق کور کیر رک کیو هات

Us ۰ای ی توت اگ آم اکر جو رگ  

 رسک رک بت ںی وا یھ اپر کپ یلاشوگی کل وک ےن وو ن اطلس ر واری رحب ےک ل :....یرگراف 0 نیطروا شوم
 وا ایر یر ایں وت سا TE E ےس ویک لاھ ےس
 2 ےہ را تو اک ورم لا ےس وہ لوں شور مک راک مکه ورا اہ ییہ یک اب ےس کج ناوم وک

 یا )ےگ ہہ نار ورش روا کت تایی دید دم رگ زاب اکی ر کرا تروا ت وے دی فرط یک کں وطروا سٹرسدعب ےک سار یکم یر کو قت کت قو ہا
SSدک  

 زار رد و یا E EET ںیہ ماتم یاں بات ل... اہ ر ۲س ت انا ض ےک وروناروا کچ اظ اغلایپ ںاہی ہی مہک ر لج نک

 ھتا ےک رھ )۹ ھارا اکا )ی ۔ے اعد جوار رویا یت اطیکے ن کینروا' ااڈ



 ناذضاکں ہہ راج اتردارکذ اکی مزراوخو ہت و تمام ۳۹ لاس 27 ..نورلغنا راج

 ES نرم ایدرکتاہب ےس فوقےک ناچ ےن رومن اطلس, کل هک انها اطلس ۱ شیوہ اھت
 11 یاب ےن ںیوکرتہاید جک ر لا لالچ رکے قالعروا ہرعو دہ ےہ لوک ےن دوم ن اطلس ۔ایالب ےک ےک تہاشواپ کرت ی دلا ال

 -< کوی۵ الا روا ہتادب۔ایلان:ہاشدابانپاےس مار او تزب یک کلپ

 ریتم قراره دا اسارت ناجی السد کد نت ملال... ور ناسا دو
 کب اسناھت تہ اچ دوم ناطلس ہما ےن رم یماء ایکن یب تصولعی کو نوک وہ جن مع یما اہ روبرو اسن اوہ ترک اقد رک ایل

 _ایگو+و پ مایقر ہاپ ےک ءاسضدوحن اطلسرواایکداد سنا اک ماع لروازام ٹولء یک افت

 را ید یر نوک سیکل وت تعاطا یک وکرت ےن ںی لٹا کچ :یدابرب یکں ۱
 و و اکرم او لر شاد یم سو ےن ںوکرترواء ےک وہ د ب ایم اکر کا یک باتت نا اط ےک تمہ روا توق وع لاء ایک ر کل و
 تک تالا دام عن اور فر طی ون اس نوا نما لار ےس 7ں یئاد و اشیم ےک رھگع ارات۔اھکردن اب

 تیابثروا کمک مگر داداش کس گلدار اکیا کما یولع یک IES رضا
 لب تسدش یوم ن اطا بام گور رداء اندر الا دام کوم م اکا کے راک آے ا ےس کد باقم اک وکٹ ےس ییدوقتسمروادہجودج

 7 _ ےگ ٹول ےل ےک ےندہہضاع

 کور س یک نام ج اھت ایک ڈا ےک ار ووت یتا روم ناور نا ارغوت اطلس بج ےس نا ےک دا... ورا کروا ای
 7 اپ پر سولی ای ایگوہ ہل اقتم کرب و شیب سو اگ یکے س ںوکر تے ںوتسار یئ انچ ءاوہ ناور ناار نا دب ےک یک ر کوک اانا

 2 ےک ںیہ ن السر کی نبی قریب رک چه نرگس دا هنر یا کت رکاب

 وعده لطف شرم لوک گچ رگدوچروی اش نیس نبش اس
 ۷ ارور ا ھی وم ےگ وم رایت ےس ےک ے اقم نا ام غیب ے وہ ےل رکا یا یل وم ےگ وہا فرط یک مروا شر ےک

 تم کشی شو وضع کسر منو رج شیلا تیم شال تار وکار

 0 0 اپ آں یئاو ےس ےرصاحم ےک دادی دون اطلس نج جن اطلس بج ... :یرگنانروارام ٹول

 نادات ےہ ںولاو ناشاقروا م اغوا حرر ط یئرب تیاہن ےاروااھڑب فرط یکن اشاقروا ملواش کل یئاھب اک ارگ ره رک ان ادیب دجئناطلس
 ےن واش کک عس توکار لا اشک ےن ہجئ نلاطاس۔ایدرکا رب ہما اکڑاھدرامءیرکگ ران ہیٹ ایک وسو
 ریش امگا یر ایم کی راورنامرفروا تعالی ی اپ هستم اس کرد یک دن نا ای ایسا وہ ترک ران نوا« کش تا

 وہ ںیہ دمے سود ا م 0 ص7 *رکاید باوج روا ترذم

 تے ا یک *ناطلس درک ورش دوا رگرن: کیی رب کرک لامپ جک

 0 19 ناطلس وف اش کن ا ا 'ناج رک درس ک ( لوارج) شی مرقم ےک نیا اوم اور ےس ےک ی اگ ماش
 ے دادفب یلرفم ےن ںوفود نا ل لار فسا اروم لب ( نیک فای) سو ایہ ناور فرط کد ارغب واش کروا روشن

 ید ۓئار یک ناچ ناتتسزوخ

 تاب ےک راوجہ برق ےن ںویھخاس ےک نادر الا رخ ایک مربا ےس واش کک اچ فرم ناتسزوخ اکہ اش کیل

 ناتسنوغخاوہ ترک يتو یوا ءا کک ےگ بوڈ کول تہ ےس سی ےس وز ترتب ےن لوہا یوم اریپ یار وکل الا ماوکےہ سل گرا تولد

 (۲۳ فلج لاک ڈر )ںی رھے یا ی ملا لادا ان لیوا جے ہا کے کم ان کیا ںاہی ..٭



 نافوط اکو ات تروارک اکی م زراوخو ۳ لوارصح.... مششرلج ...نورلض تر

 ترش یک ناطاح ا اسب ساک لک شر رها کس ا او" ایک ان کک ۲ وت ےن

 زب تموم اپ و ايم ایت ساب کس لودر نان هاش کک ی ان
 و 9-99 - - -  ت ھت ےس ر لاش وک تھم ا رد ی یون تا یو ے

 رعنا لاک وینا ےک اروا وہ تکو غ سر تاو اے ہار ےک کشور قو ناربومروا یلادیج رخ :یدرکراغلی رپ ہلمشےک رک ث
E(ءاٹیان ری ھج یوملاوہرڈاو) ے داھڑپ مرق فرطیکل را ےک تڑپ ناتسذوخ ے واش کک ایگ - 

biا سے یوی ناطاس۔ یئاپ تافو رخ ےک ۵2۳ ےن اش کلم نج دوم تر 0 نئاطخس اکو یک  

 او دادقب ہرصاک اھت ایل یوم لیگ مپ فرم گی
 کراتا ت ےک مول اما اس

 ترک اوت دات وکیل ابرو یک اوج ےک یب نا اقا یر دا قو ے ر اش نامل

 یب عا تس راہ کت یو یا یگ ٣ کت حاطا یکے کل عوف کر یمہمکے ہ ما و اج ےن یش وقت ا مقوکس ا ںوہ

 تپ ےس یارو اھت موکت کوک( تپ اک ناظلس موعرم )واش نامیلس ےن جم ےڑب ےک شا یکن فور وکےن ےک نال
 -یکت یم یک طاس تموت ںیہ

 نامل اپ ےکدودو می زوروادودوم نیب دلا رز طق 0 یا ےن نارعہءارمارب ا ادب ےک تافو یر ن اطلس ا :تعب یکن ید لا نیز 2

 ایگناد روگ اش نامیلسےس تاوشد ناش یہاش جانچ ۔ںیم ھکں یا ایکق اظارپ سا ےس شوخ یر کن یش تزخےن بس ۔اجیبم اپ اکی ٹی کداش
 ریما کان ییا ذرب دیک ل اقا ےس کتے ےن فاش تر لاا اھت ےک چیک یکن لا ین ای

 ءاشعئلامیلروا۔ بی ۴ آں یاد رم تایوان کن اج وک م ر دلا انچ یوم ترتیب قرض را

 7 تار نت نر اسم مرغ

1 

 شات اقا ان

 _ کت مین لتاطاو تم جم مک نادم لات

 ترخ آے کت الف لاس ںیٹوچ ںیم ھ۵۵۵ لوالا دوام ےن یاب ع ناپ فیڈ نشت کریس تو کی تم
 نمک راروا قد سج یت ومن ادا دعب ےک یو وحس اطلس تقو سن. یھت کوہ لصاح توقیکی راتدوخ سی تم الخوکں ا۔ایکر تا
 یو رہپ فالف تت یاب شاب ری ت سوات ادا لاتا ےک سا یک رج را ےک قو مس یاپع شرف افتاب ساب
 رایج ایل رقم اح رپ ا ےس فرط ارد ال نتوکف حل ایر ادب اچ مدن مف ےک پاب اں تمور واوا پتا اوم زورفا

 ۔ ںی ےک ا متاع ےک لود نامزد نام یتش ناز ےک پاب ےک ا

 ےنانبہامشد ا وو ومن ام ےن لوکل نا تایم لھ لغو اتات 7 ج کلی گی هاب پوا پ ۰ :ی وچ ھھک آی کدو مواد وم

 لاتا ا 17 گل ےس بام قوم وب شلوار

 رس 1

 بد بارک ٠

 یک نا

 (oe تا لاو

 تے
 وس E گو اوہ اور



 تر و “ذس ۳١ لواصح مشرلج.... نورظیم ات

 اون لالالج نا اپ ےک درون ملا لمس ارد فو کس نا ون ان یاب ےک
 گردو اجر ll رک یاران اس ناو کس لا ام میام
 رکل اک هوم رکی ایر کو صا ذا ری ایگالچ سیب اد سرد وے رک اتے با قوا کش

 لا ڈ درم روا ایر کاک یک ہے دہ و ایگ یاو ےس کرد دوس مپ. لا اوت قاد اید رب اخو نایب دوم خرا یارک

 2 اک یں ۸ مودی فک ن کک رر رکے ارکڈوا کک یب ےس ل 7
 ۱ کم لول نام نرمی رگ

 رش

 0 کک Rs یت E )2 رم ںی یش

 دب مک پاس ا ہباقمہعافل ئا۔ تارو ضمروا مک تابت اور کر یت قو ےک گنی ےس بایسارفا ےن شف ادب ر

 ۱ ۰ وار لاین لو ایرج ۵ راج ےک کر رت تظن یکی ا عن وا تسد کیر لک ےک

 روا کی رر ۔اھت باقی ان ہد رخ کیا ریرمش سا ۔یکی ئاھڑب ہی ( فقیر ط ای) ںیم تاقلفتددنک رحب ےک ,لن اکہ دانہ رخ
 ےس نایات تر اھت ڈرا وک نا اتوہ مقا ای لئاقموج دوا اترکخ اراتوکں ورش ےک راجو ب رت باتل تولد اقے اہ د ند اھت م اک کاک کرا
 مراکش و اا رع یا ارگ رک اے کرت تب اہے ےب وم ےھت انب ںیم ںام رو ےب ۓ الب روا تہی لات لا

 یکی وم ےن نم لئا ہو ۔یگدالد ت نی اھت نوھب ےس تیسصم س اوان اسالم ےک رک وتو برکت حلق
 ےک و وا یک رح ےس ارگ ی ایک راک تیر ہنس نامضم دوام ےیل لا۔ھت یکف ارا ےس تع اطا

 او وب و و ایت تا کس لوک کک نو یار ئ اطلس نہرو نام... : یی روادوگ
a (+008 0 Eا روا ار  

 ایگ تن امسار 9 نیک تے تک ےن
 ےک لوک ناو اش مزراوخ ےن یھ غاتیاوہہضوہ ہک و ایپ یب ےس خاک وک یم سےک دوم اطلس۔ یگ دارا ردا کتیا مرا

 ہما E EE ایلر گیت کمتری ات روا نگ وہ ہلاورور ویب روااسنویتاس ےک ناخ ارتب ته ادا گی لباس
 وار وا راکت نل ارور اراک ها نر ۳

 سس یاب تن " کت .

 2 را اب ا 7 تہ ۳
 ل ی راتو ل ںی ولے ا رک ت رک ناتتہد ےن عنلاردنزام ہامش۔ا ایک اما وک ورکر سر داف نکس قسط تاب تینا

 راج ناج دوا تزع یک ا کول ےک ناتہدروا ناجج ۔ایدرکن ایمو ھو سا ے آی ےس متذو ملن رط یا یھکتاس ےک نارج لاء یکرام

 ںاہی کوہ ولعمےے سن * ئڈوج  تساع وکی یارب( ے۱ یف ہل )نٹ ٹری ری جد وج وم لاپ ےرااہ ہی مترتم)۔ےہ یلاخ حر ط ساری یم باتکل ...9

 کوہ مولعم ےن سج ںیتمالع یئوک یارب ( ے۹ ص۵ ینلج )نشیب عید دوج م ساپ ےرامہ ہک (میرتم )ےہ یلاخ اپ رپ باک... ۔ے یان

 چ یان لابی



 ۳۲ لوا اب م لم نەرلغ ارا

 کات ےس ےل سیم ںدربشردا تاماق ے رود

 طرز بج وار ارعب ےک ہعقاو ما. میت نیلا نت
 ۰ 2 !pa سک

 دوا نام ےک ن عا اکا او یا ساروا۔ایگگ اھچ / اپ ےک دب ومہدروا۔ ی 2 یا
 1 9 مو ت کاتا ل مم یا ٹولوک ا

 سسافلا را ارم گپ نابذصا تس ناتزوخدحب تافو کرمان ادم هاشتک نا

 نوت کن ےک اس ا ا ا 7 ناس ے ارت

 وار لاس بر 22 کاج اکن ری او اش کک ۔ 2 ۱ سم یہ
 وا لگتساوشرد ERB a ریش 1 ۳

 ما قیاس وت بم ےب

 ہول ۔ایدر ہل روقاو او ی بی مداد
09 

 روید لاک مورا تم اراک هاش کک ےس ناھا لب سرم هاش .:ن ملا فرشروا ہاش ناملس
 رپ نا اھتاہلر کت ےن ہاش کلپ ںو بش نجد آت ولن ات خر دم اسامي او مان اک ا یم ہبطخ ےک کری لپ اش 0

ele 

eاتات راپ تس رک ب بار شورو بش یم فورس رم بار ےک ےک ب ترلاس باش املس  

 ا تارج روا ارم ا
 1 7 فرشردا کر سهره یرشام تم نت دارا

 تن اس رلورو سوک یواش نامی روا مما ںیم یت و مادخ

 اش نامی زور بی یر

 فرش ےن رو نا ربا _ای وہ ایپ ہرطخ ےس یاوکواش نا ناامید کر آشا ورک یر E ا

 ۔اچیکم پاکی ھے شیر دادا فالخےس زاپ درک علل

 زاب در نی دلا فر دایک رک اس تا لا ا اک یا :ل اکهاشناملس

8 
 راب )شش



 ۳۳ نواص مر نورلظنیا یر

 بس ناچ انچ ایکو ر وخ اکی ورح کھ اش ن الشوا اب والود نیک ارا ےس یا ایک ب خروار اک ا یال ر کاو

 يور مس کس هاشم اکبر دلا فرش ںی یک جک سل وا
 ناز بس اس ےک نو لوک یر یم اس ایم یی ےس نرخ رن کتک ماقا تم واک یر یھ سکا و ب اوج ےہ وت ایک ظارتعا ےن

 نت دو ایا تطاس مزو دا داش ناس یک ےک چاچ بید ترک یاو یی اردا اراک سا ےب ےک توو

 تری راپ تقو یاوکش اوخر وا ت تطاس ر زو ۔ے اک چھے ل اوما قوم ی گار افرا یم اونو وفود ےہ لشاد یر قا جلدی

 ایگ در راز 1ے تایحریقروکر رتںوررچ یم اش نا ام لسی وا۔. با درکش دل ےس

 هاشمی رک قی نومضماکس انکا ناچ اپ رذ آ+نارایلاو )کیا ےن زابدرکن دلا فرشرعب ےک سا...:تمولحی کو اش ناسا
 ےس یلاخ تعلعاس نت ںیم م نادم ہے کل رغط ن بہا نالسرا کک پ ےک وہ نک اہج ۔ ےہ یہ کپ ان وے وو اتووچ وے

 وز درک لا فرش راه ےہ نادم کس رج ںالطاوک م اجا یک ت اھقاو نا تفر فر ارت ذرت قو تور با

 کاش نہار ا کک ی اقا سا عج وار ںی ایک ر ییا م ےس ا الم ےک رک ناہب ےن زاپ درک لا فرش ی دے رم می ناک یا

 یا ےن تلود نیارار چیف اد مر یکی تتت کاش نالسرا کل ایک مقرف ےس کا ت تیام ےک زاہد رکی ر لا فرش اھت لا
 دایرکت چک

 ۓ دہ ایپ دد ناکام ر ا ق اکے دلاو کہ اش نالسرا کل ےن قلات کیا با تاک لا

 بجاع اھت لابی السر کک جوک ن اولی کس سا یکی ف حس لیلا رخ اب کیست ما

 تتلو نسل طعع ےسا تصولکی کن ایا رذ تا رارادعب ےک یی رہ تست سونا من کوسن را
 تم یو ترور بسا ار الو ہیرا ازاپ مرک دافور قوا اس

 ےک واش نیل کک ت اہ ۔اارہ نے مار تاو تزمع ےن زکریا ۔ایگ واش الرا متا ز ےک تتن ینا راک ا یاس

 ایا ہیلخ اک ما سا ارج روا ای یھب ےس ارپ تو تب دب ےک لانا

 یا ایک ب رہاحم اکداھتاروا ناتا یل رک ےک کت یچ تاب ےس ےر او ا اجا ےگ یا دعب کس لا... :ہرہاعماک حر اتياروا زکریا

 تیددذ لی تمدخ یک ا عد ڈراب دیت رپ ۔ ام مهارت شر سٹ او٢ ےس یک یک اتتا اک اک کہلا نبا نالی یہ لسلس

 بسی او اھت یم تموکع مز ےک دوعس اطلس کیچ ۔ یک س اوترو کت ی کما کس هاش ناسا لار روا ارام

NS۳ یز وک  

 رست ی اپ کت عطا داش ناسا راز قا زار ےک ےنوہ سر راک :گج کرکه یاروا نسق

 نالسرا کک

 تی م را قرن ارتا کسا ما هسته کردی دژ ہنر تام اےک تراک اواو یورک راز

 ۷ے او رست تافو ےن رھجن اطاسےش اھت اکو ناسا ست تی رک رس )ورک رک

 اور آل سنا اھت ررکو عو کت وپ ہیطخ کم مان ےک ےب ےک ساوکر تست آے رار خا تدار یو یی نہا تنطلسلارمزو ےگ وچ اھت

 ےن رس گور کس رک ر س ناک ن ادلب: ڈی ایگ اران ےس باوج لا زالو تر های گپ اوج

 ںیہ ہی کک یک رسک م ی 2 کی فقام رواراھتا ۔یکت ساوخرد یکواادیا سی ہل اقم ےک اک 22

 9-ملع | یلاعت ہللا وں ایگ 1ی ئاذ ناردہ رکا کت سلنجن اولہیروااوہ بیخ نس لو لار ای آج بام ےک زکریا تست ]ںی

 لابی کر مو ی یت مالت لوکی ئ0 رل )یش هرکی درج رم اپ ساسی تم )لاری لابی شش باک.

 جساف



 راتو وج ستم ۳۴ لوا رح ...م شش لج نورلق نارا
 دریا قو تو نا همتا رجب ےک تافو دوتا هاش کل شش ناایقصا داش کک ن بدو
 ہوے ( یی اف یلاو لیک دقلسلکو یا یز ای
 ڈر ناک کا ںی تف الرز درو نم تم
 ی ےو e می اگل ےراھچا
 ا 0-2 اش اج کت راد دا توت هاش کم اد یک ایبک یا ا( ساف

 هاش بکن زابل عامر تست هی ا
 برش ہن یار یاب تیوفقویپ ےزاہر دا سی الاھڑپ میخ

 روااوہہناور نئاہفصا ےب ےن وارا ےک راف رکے ارج سم 8 ینا ی ۴ے متی ربت یکہ تاو یاو ات کی یک زرد نی
 سو ادرس زر گپ اعیاد نال سپس
 وات ماه لو اب دا سگ ناسا اعتلای
 ۳ تب نالسراد اد ع دب فرم طی
 نتا تطاس مزو کسر اما لا کا یش تفالخراب ے یت اما ت یک یز اف تاب 1

uایھ لاک تم اھ اودادا ایزو اوز روگ اے _ 

 رے ٹا... روا تس ک ناتا
 2 2 و ےڑرافا اپ( نیر ادوار ارماےک کیا ۔کج)کرئاط نادان ررقلاو)
 ا اپ ےک زکریا ایر کی زوکن ا ےن یگز رکن نور سام
 روا تمقج۔ اوہ ہل اھقم سیم نعش ۹اک فی ای دکل ات ےن زکر یاس یگ رس تکان اچ

 راورم یار نیک ماکت ج نو کاپ رک ۳ کت سکو و روا ینگک لاھب بس نام فا نایک لوم رخ
 روا اوم رب علت نت فرق شاد ںیم ےس ر رکی ناجا سرا ا ایل مور کرک اتیا ےن وور تا
 ساید نقاب ]0 ےن زکریا یئاوہ عر سیم لوفدرخ بی یچ تاک شا هراس
 هی ؟لباونارم را

 ناچراوگخ وت کیا
8 iنااسراروا ی  

 9 رادزاب نام

 لر مد
 -یکب لط جن وف یکدادباےس نایاب ر3 آ ےن کما ےگ باو رکی

 آے نال بلال لیبےک کر قسم یاوکل وراوسنچ رول این س ریوم شه IE : ےانراک ےک لب ص
 راو پو اگ مارا روا ات یک یک ن ن ندی ذم تالاب ولی یم ست ھی جوا ت تاتو

 رفع مارا سا فرخ سواد دم زد کس لنا یھ مرا ایکب اکا اکل اعفا نلا ےن لول یک اتاپ کررورض ںی وف تککود ےس
E 

 ا ےن دارجا

 سام ناب لی اروا یر ناف و

 یی( عین رج )نی یر وجه روت بک )مرت )چ اخ سر طالب بانک ا 0 °
 بلال راہب موس ست وک



 1 نافوط کل ور ت جوار ايم زراوخ قو یاس ۳۵ لوک... تشرپ....ندرظن را

 ہتلاریکوکٌ اپداش رم ترس ُناِبداَغ
 را داپود ےن عالسرا بلا ۔ایگو نایمو اب داشدحب ےک رہہاط نج شئادبع ےھت سم لپ داش
 ایکو نرمو لکا رول شیش ایا کری راگ شرم اروا اکا آے اے ھی ہت اید کداہ بد ناد
 عام ٠ ناک ے چو کد خب ےس یا ابر کس هال درب داش کیس کیی ود انچ اتر لوب دات تتسرگناهاشماباکن اسارخ

 ایم بت رک ترا +۳ اک خا داش کنرخ ےک لاوش. کراتا اق ںی ہدااگالچ ناتسوٹشنگوہ*ہدحاسے ںی رات اتےس فسا
 ایل ٹولوکں یو مترو وجه تاپ وروا ےب وہ ںیلاو ےوہب ےترکرام ٹول یک ار اترو یک

eرا هل ےک لنااھکر ےس ما رت اد تزع کک 2ے نامر ےن ریوموتاوب لار سر اخیر ونان بجرب  

 وھکن ا ۔ایلر ک قرب بس ءاھتدحتاسےک سا جنا زوا باساد لام ۔: در لاک 2 نو آ-ایدلاڈ یم لی
 لو منا مه کس یی ریس یم ہبطخ ےن دیوم۔ےگوہ شردمبسےس یکدنز م یدیقں ود ئاپ ۔ الات قلاب

 ۔_ایدرگن العااکتہاشدابردای ارگ

 روا نات وب م ۵ ناش ا : کن اتش

 ہک نگ ایہ مرکرازاپ اکر را ال تول نات رش ےک ب )کری و ےئپددلا ڈر اھت کت

 .e ( ملا و) يا لب تو تاو ےک لاناتسش

 دب رکی دب ذات ا۔اھ اح کلر اداج کیا یک ق( ںی )ورک لے دیور مکن اتر: یں وم
 کے زم ںی ج راے ری سا. الت روا الخ ارپ کر وبا ء یو لئا نوچ اوہ راب ر ےک ہرا کسا کیہ کیا

 لا هد فرش نام ی
 ےن عوف کد م۔ا ہدنب ہعلخر من رب نکلادبع ( نئارفسا یلاو) یک اور عج وفیل ےک ےن رکک حب عئارفسا ۔ یک کل وقت عاطا یک ا ےن نام مک
 ایدلاڈ یی لیٹ ںاہچ ۔ ید جگ اب داشرانہپ ںایڑیت ےسا ےن دی ذم۔ایدرکہلاوحوکو خر وا ۓ لاڈرایھتج یھب ن نامحرلادبعراکرخ ؟۔ایلرکءرصامم
 لخت طاس واک ایر کرب عاد درگےک رول اشیخروا 0ر دنہتےن رب مدحب ےک نئارفسا لار ےک را 7
 اب شاک نر اہ داش ےک مگن ار ووکرپش ےنارپ ےن ادب ےک 7۔ای رکا رر اھ مئاق نامد ناپ ےس سارکا یوم

 تابات ںی دالر رم یے رک ترم لک وف اوہ ادیپ یخ کرک نت تار روا نہ وکی دعب ےک سا لپ تار رب

 اچ اشا رص اکرن رپ ےس دیدہ کتور له 00 ےھت سی مصوب نا نر

 هر شش یا ۔ے سیہ ضق ےک رھ کلر کا یل تار رب

 اب بوس رک ادا یک دقشچ فر( ناپ وص) لاش مج ۵۵۷ نایعشبام ےن جرکب :یدقشپ یک رک

 یار نرو م ںی یک یک ےک نوا ید ےن طال اد نام نت مارا نکا ےک ےس کہ یت کارو ساب کر
 تہب روا ایگ یار کر ارگ درا ڈان الم یئوہ تسلقوگر یم ارب نب رش یم کر کچ ایگ قبر سےک جرح کم ایق و وک. یھت

 _ ےک ےب لم گج نارود گولے راس

 تا ۰ (نرناررطم۸۳ کتار لہرا یا لک یر ٣ےک: )ے اجا ۵۵۵۹ے ۰ 0
 ان کت ای کرم مولع صوت لپ فرج ) شی رگ

 هم ٹو 2 و پو 7 2 (م )ےہ یلاز عر



 1 ار ایلاپد کن اہفصاروا کتو راپ صح رہ روا( نایاب
 یھ ہار او اوا لخت مکس نی اا
 زا وب لر

 ای تک ای مال اپ فرش زرا فا سن را ےک ےک راک
 اک ن یکے خرکو از یماھھ جت کیے اے تہ تب مامو ورک یا

 و لا رخ یی رر ےگ

 ت :یاو)ړپ 2۸ ضعف کریوسپ سوق

 ناباروری الف پاپ ار تمواق

 ۔ایل ٹووکپ میک ےک سا ےن زم یو تسگگوکناردنزامداشسےڑپڑل 7

 وار هد هاش لک نما لرغط نب نالسرا ناطلسدعل ےک ہضحیق ےک دیموم رپ سٹ رای سه دات مکارم یس کد اردا وم نوچ

 یکب سن ا؛ اے کس رشد ماچ نت نام کا جیت فتات تہب روا ے ا: راف یرعلف

 سقط قصر یار بیپ ز تلخ یم ان رس رھی ی کا ےک ی ہک یارب یک نت ےب ہیطخاکم ان ےپاروا ید تا یکرفروگر وا توک
 ناجی ابا ا مکے خاک ا: ناسا ناطلس ایہ دپ دا

 چ تا اھت اک ںی رات ات سرا را یت تاج اھ ہہطخ اک ااا دحب ےک ساروا اکر آہ نالسرا نر ہاشم زراوخ یم نااتتہد

 ناٌطلُسلِل زفغا ملل ےت ہباظاطلا۔اھت ات اجاھڑپ ہبطخ اکر خ ن اطلس یل لوقالع نا اھت درک ا ہار کک تموم ٹی را اج نیا
TFدعب ےک شاروافتررشف یر ناطاس تک فیت لا ےا:جر7) قی ولا لو یلاعَت ہلا ةنیدملا كلت ریمل  

 ۵( ا رر غ کر ما ےک رم

 ا وع
 1 لود کت ۵۵۸41 یز این انچ ۔ قی 22-0

 یاش ارج ناف ایک رمت کیا من ارج ناخ رپ توک یک اراب ہزنقر کے نج ناق اخ لیتر
 را اچ ناو N لر وی رسو برف نت اق اض لی ۵۵ ۳

 رھپ ےک انکی راق ناک ر غج ناخ“ ورا روم لوصت راز« رک راکش کس نان رایت اوہ میٹم
 ۰ تقوس اے ےے ےر غ ناخ اراب یا گا اےک وب با یکاراقب رکو مرت روا عترت ےن ہفتہ گی چن ز

 رپ ہیلخرافر وا ایک رکےن وف یار غچ ناخ کک کلام جر لے ہیلخر اق ےیل ےک ےن ےس رش ےک ہیبلخر امر ہاظب ردااھت سم نرس
 9 -ید تانے شےک ناک رم ارافہ لا ےن اعتراف تستی بوي فرات

  لوقالع ناقلاط کب مادخ اکر تن اطلس )رقت نی دلا الماش ھو :رضتق رب نانشرروا نقل طاکر قفس
 شر غروا ناتلاط .. ےگ وہ نوا یر کل وبق تععاطا یکی ا ےن ناتشرخ لئاراکرخ 1. ےک ےلمج ددعتایگ کس خر

 ی ناشر هاو شب

 لا نوع نا
 ہت ںاہی لو ملت ںی ڈو چوم حم اڑ یوی

 رہ مولع یک ںی وجوہ مالم رکا( ۸

 کن یو وج و تصمالع یتوکییاری (۸*لضڈ دلج)

 پ( ے۹ ا دنج )نشین بری دجدوج وم سا ے راج (مرتم)۔ےہ لام ریس ات بال.

 دل )نیا یر عی دجدوج و٢ ساپ ےرامہہکیج (میرتم)۔ےہ یلاخ حرط یار کت سیم باتکل سا ....9۔ے یلاخ
 اٹ گدی دجدوج وم اپ ےرامہ کج او ا .9 ۔ے لات ںاہیب ہک
 ےہ یا نئ ںایی کوہ ول ےہ



 ٠ نانوطاکں یہ راج اتروارکذاک مز راوتر توک ناس ۳ لوا ج .... شش اج ....نورلخ نار اج

 ۱ ات اک ا اتری تش هو مم اسےک (راا)زخ اما ےس امی اک واک

 نیٹ الم کاج ای درک کن ین یا ھر وواشداب ےن ناک عشایر سیم زغ ناکرتروا تازہ یلاو نیہ یما.....:تارہ یلاو
 ہپ ےب روگالب سد > ۵ ۵۹ نامقمدوام ےک کب حرم لاج فاذل۔اوہادیپ یایخاکے نرم کر وت کوک یش ایکن اب ںی تالاع ےک دو
 _ایگارام نیا یما نی اراک ٤ قوم نی ے طے ي ياقمر للا یورک 12

 هد تامل ے اھ تار اچ یر کت ب تارپ کرن ناک جن لک تابلو

 وکار غطا یا | نر ایک لے غ ناک ہیک کا ما لا نی اھت ایمانب ریما انباوکس تک یا آئن نی لارا
 کون یم دلا فیس اف سا یوم راک او وربنا رفد تع اطا یارک کا تورن ل 7770
 ۱ نیز لک ایک اور رشا رمود باج مرا مد خر یک و یر کور وک ار دا کر رت کا کتار:

 ہریظو تارہ رطل ا ید نر کا تم مس درو یاشار تام یئوم کت ےک تو دوجداب
 بای ضد

 گن پد نر لب چرب پا )یدک ےگ ھڑب بو پ آ 3 وا ناررنزام ها

 د کن اورو ت کت اات نا ی ورق دلا ناار یورک ویا ےس نداق نب ای رمش نب لکن متر ناادنزام اش یھ ث۵۹ تایر رقم
 اف تستر بلیت قاب اتم یو رخ کی وي صبر روایی نامدار

 5 ترک سا یو پٹنہ کر ی و ی

 7 7 یت ےک ر کرب اظوک قا سا قارت یو ۳ تو ےس
 ہاٹ ایکد لاش یار واک نامصاو قرلش ناروا اھٹا ےل ےک ےن ڑلےس نیب لار عبور ناشر ارج لا
 6م تو یاو )ات تاپ کب ےس ےس ر روا یئاڑ سا وکی تارک الی ناک وم ارف نار! ساا۔ےت پا ناجا ےک ناددنزام

 گناه قره نر ےادوا ےرصاحعکس اس شے یو لش ھ۵۷۰ لوالایگدامجہ ام ....: ایج اکا نرواء امن: صامم اکی وم
 اہ رسا فی وس برق سن شما رب تام یک اض یھ ےن زمئآ نا ی هاشم

 دعب سرش ءا )یس 2 اے طخاک مان ےک ساروا ےگ وہ عر ایی شک اش زراوخ ےن ءاسن لا یگ ہیلو اقیخرک

 )وک لً 1 فرط ینا واش زراوخر کشی ما. :لرگلوقتعاطا - ناتجدلا- نر اب فرین رمز
 اکر

 اک ان ےک بس ےک ہار ن اعا روا اچ اوخ س ارخب فال اراو شه ۵۱۳ س(ضاملاو) ی دعا رتا کہ یز رم رر ییا رس 1

 لوقتنساون دیر کا ںی یخ یککرفااوسےک سا یم *”کا را ۔اھت روا تاک اوج ۷
 . گرما 7 رزرو ساخر دے یشن تین ےنرفیلغ' کل ورک رنو لام برخ ورک ین ھر ٹیپ یھب ارز ےس یقارعن یم گے اجوہ

oروا یو تکرار قریب ےک گرہ دی دش انچ یک اور ےنرکک نج ےس رست کے د ڈک رب وکناولہب ےب ےپا۔ یا ا کا او  
 هات مافی یک سر رگ ت هست دا سرا کس ناب ایدہ دنب عقل یم مار مدد

 ولت یی روا روا لر لابی ها رج )نشر دیدجدوجوم اپ راه ۵



 کف وخوړ توک ال ۳۸

 تاور ا ا نا لشئانچ ۳ ۹ ےہ و
 یا ےک ھر اشارا ےس ا ۔ یئکوہ تسکقوکی گز رخ آہ ی ماری یکی روز بوخ ےن وندها سس سا گز یو
 ۱ ایر لراف نسلشرا یار

 e ا کے E تر اساس اگر چیت ام داکلمشد حب کس صلی. :یجاوروا اپل
 یگڑ بور ٗگک یا اک راافر رپ ترسناک اف اس ادرار ودر اکو تایید. وا
 رکوع سران لش انچ دای آھ اچ ی داف ہے کی ڈو تس کل عتوم کل _لرب وکی گز ےس سا کت یکش یکں وتدوایذ کلم چپ اپ ےک
 - لب کس »۵9و اھت اد ۔ایگالچ نئاتسزوخ

 واسه بان رفیق یاب سرب سلول وا لو ارت اتا :خراتاو کرلیا کہ
 اچ بدر ار ےک رکرناہباکتاجارخا یگ وف یف ھ باد تقی اتیا بج دعب ےک ںوفردنچ ۔ےہ راترکادااھتاوہررتم مم

 زیر رکو را کد یاد نخ کر طلاب رکا یک سگ تان یکن اسکی دام ایل لا را
 دیدی اب اجرا سارا کشک وصف سنت ۔ IT رک هرات لوب

zêہن م کر روا ےس رے کر ایک و 0 7  
 رفت قرن وہ ها تدارک لپ ڑاکں ومارت کئ ناروا کرک نایت لی

 ےل سا یتا ںی اتار ااش زر اوخ کچ یب سقز لا نا پد تخوا اہم اک اعام ےگ وہ

 ( سن اکران )دید لوس من یاں ی اواپ کی ار کم

 اکن اش ناطسرا ا اڑباکل ا ۔ ایک یتا ترش نس ےس( نام کی او) کیم تورات نم لرغط کک ن ے ھر و,...:یف اتکا ںی سو آ
 کک ےک ہاش ناال را اید رکی وکو اک واک تنطاس یھب ن سا ۔اڑپ ڑکنہ ہاش مارب اٹ انو اکل ر فط اب نا
 ےس ےن لے داش نالمسرا اب ےس ان انچ سید یکی ارتا ےک وفروا ر زو ل ۷ ےن دی وم تر ای سپس منا یش

 ناہفضا سا و رک سنا نذار لس اخ ن السرا س یل ا ۔اوہہناور ےیل
 راد ون کی ایم ےن جو ی کر یا اتوا باج یکن ام کو اش نالسرا۔یئدرکن سری دادما یکل نا خغ وف کیا ےن زکرلی ان انچ ۔ایگ
 روا اپ ساپ ےک دوم شٹروپ اشیخ اتچھک جر مرے ن تروص یی فاش ارت ایدرکے اوج ےک ءاش نال ارکن یگ چےس ہاش ماربہوکن اک

 ۔ایگوہ یارک آں او نام کو اش مار ردایگ لات ااک اش ناالسرادحب ےک تاو اکے یقافت ایر ا

< 
 دید تست تساروا

 و

 ےس اخ افخم کوچ نی ضیا و ابا نا تافو ذس ارغب زلف یاشار حب ےک سا :تفالخ کش ای

 تالا ےک اغاو شک ی روا تست انس الام ری زم ےک ءافاف ارپ لام لات هلو لیفت الامک
 لیاقت الہ ےس رہے ٹو طوفان زود 2 سکس لا

 نیک نام ےت راتو خرب ے د رغم اش شب تدالف تے یا ی تفاخنامزوجءاغاغدوروا و زج ییا یوا ےک ںوتمواک

 ۱۳ت )نت کس نهم 0 ۔ے ےہ ایا اس راک ضرر

 a) لچک )سر ای نیب گر را لاھ "ح٣ یم

 و و ا فو f امہ.



 ۳ لواصح....مئش اج .... نورلخ نیں رات

 وچ ںی برغم ا قرش یو ے رکے ڑ کک موکحی کن ا مد روت ر وج دالدا ےک تاو یک وج روع ناطاس۔اھتد: اہ دروا ٹاک

 ےک یا غافل ےس سا بم تموم لس راد و

 ترم نوع انب ثع اب اکے نوہ ایپ تس فرا اف کس ناب 7 سیم ہت وہ ن ید دسر سا یچب اتم اج اھڑب ہلخ اک ولمن یٹااس یم ںوقع
 گاہ کی مولتو ولع ےک تفالخ۔ ےگ وہ کیک ام ےک نااترءوای تقی کل ام نا یاعلی عن کل

 لالا نی او اد ای الا کن )ایگ جہ اھت اپ ےک کا ہاکی الخ تموت یک یک رع مک لخت اه کر کس ین ایر

 ھٹپ پہاپآ رک اچ اقای اوم زرار کیک ساک ےہ ںوک زنم( ناسا )ماش مزراوخ بج. :تافو کاش مزراوخ
 ۔اھت ند وج سم مم زراوخ شی لاء الع ابا هک سا تتقو لا اب ار کاش ناطلس با کا 9 0
 ےچت ہاش عن اطلس۔اید اد بق روا ۓئ آم زراوخ یگ ال کاخ نکس اد کدر اھا لچ یک پ اخ ناک رک یدو

 شب دلاءاط۔ ایم تاور زراف ےک کت سار رای یا اد ارت اتم ےک شل اراک شین اپ ےک رب وہست

 ایک یک اس کس شا ترک اڈ ںای ڑی ۔ "یی لش ۶ٰی ات
 گا کا ےک شکنی لب نرو

 ها اف نرده افطار آں یورو فیر کش اکی دعب ےک تک ما اکت مو ریوموب

 ے تیرے عدس 7 شو رک تےک ںوتموک یکن ا کن اے وہ منور تاتاووج نایمرد ےک شی لام اطردا

 میکس نا
 لو: تیک وي وم نب داش ناغط بخرم یکرسود ۔ایکہ راہ بج مود یک لار ریل سیم ن۷۹ ےن( ست )ہاش مزراوخرعب ےک سا

 کیم ۔ایلر کہ ہت لم ناسارخ سم ضق ےک یوم یخ ھج رپ ںورش ناروا شیخ ۔اید کم زراوت ےک کر اتر کوہ اش ناف ےن ہاش مزراوخ
 (هدعوشءاتلاو) ایم 9 ری

 روا ے ر«نزاهفصا« ارم( لرضط لنت هاش نالسرا ات ) نکا نا قلا یا یکن اولہب روا تافو یک کرلیا

 طه و اھ الغاک ار زاہد اطلسوج کری ) ۵ می لاک ت فلسا زوی سلب تاق( یر2 ۹۸) ےن نایاب ذآ

 ںایگایکد رقم کر تھ رپ تصوکق تر وس بس ای کر ته پک رک 9 1 وت اطار

 رے روا ناپ( نادمج ء نایاب رذ آفر تفر سیار تکرار برکت عطا دا قو اک ھترود ےس تموکفلاراد ید وجواب

 رب ادعا نکا راب لت هارو وا خم کس سار وایاھٹجرپ تموککت وکی رخ ب اش ال ٹپس ا ا

 اف باک یف ود ایس اھت داشواباک نهال الات يک a کان قم

 E E 7م تے 7 ایما ور نا ر

 توا 0 یاس کلپ ا یکی نانچ باوج کتب ایک اقتم ےن دنواہن لئارھگلا ایلر کور صاح اکساروااب

 یرآن و یدادا یکن ا وب گناباد ان فرطگدنوا ات آر داہنے نایاب رز ؟هج تتسار سئار گے دامان دود ای آ 1

 دانلود از رپ بیلصےک رکرامفر گوش اسورروا شق یوم لا سرخی تاز یر کک ہو ان ید لوھک اد دداکد ان شہ ےہ
 -ای 7ٹ ول نلاتسزوخرداایاھڑب مدق فرط یکن ادیسام ےس ےرداراےک ارس رز ا ٹول نواہٹشنوا یف ٹایکک ان یک

 (۸۸ 7ج لاک رح ) مار کس تا رایج کر ا0



 یے هری تے رک نار تا

 انب نار مکس اکن اتحزوخ ایبک ادحب ےک ےنرمےک سا

 و یگ ا اھت یکم یب تا رن یھت تمولی کیٹ ھا رظنست مروت رش یا ری زیر ترش ےن ناولبب لاس یا ....:ہضق رب زیر تاک اولہب
 رواایلہرضافپ ظرھچتانچ یک یکے نکل اعدت اف ےس ی تکا ےن نلدہت۔ان نار کن دلا کک ایبک باک تمرد یک ہک
 ےس روا مم ینا ارم ناق ےک سو اترب ھا ےس فارم اا ےک رک فارم ےن نادلہب ۔ایکروصام ےن رک :یزتشوکن السرا لزقیئاھب ےپا
 ےہ رھی نوری نا دیک ںی اچ انچ ۔یئوار مع نرود کت تکه اختلاف سام قے
 ایگ آل اد نئادعج ے غار ےک کر رق کن السا لزق اب ےپا

 کاروان ور تانک کر یا نب ناولجم کو ج اک وک اش ناالسرا سی ھ ما ناچ یک خطر دا تافو که اش السا
 اوم زو راو ولجر مو نق ل رغط ن اطا اٹ اکہ ای لا دنا ما اھت یئاھب دازردام

 کک و کک مرتب ےک سا ....:تمولع ن العرا لزقروا تافو یک اوہ
 ما ۔اھت ورود رود اک اباد ناں کک امت Ee اتم اک لا ناثع۔انم نارمکجپن السرا
 یکے کتب وا کمی کال ید وارد ريعشروا تع ااو تنس یا الت ےرروا نام رد ےک ہیعقفاش روایت ںیم نابغصا یتدعب ےک ےنرم
 ےگ ےس الج ےتالعرٹکا ےک ر یش ۔اوہ مرگرازاپاک نت روا لہ ٹول

 نود زوو کتک نقل طناب اکسل ال ناو :نالسرا لزقروالرفطناطاس
 ۱ ل س شا ےپاوکل عن اطلس یھب ن نالسرا لزقدحب ےک ناولہب ۔اھتراتعد کت اکر یف وای یکی ےک

 ر اوو لس او سال ارش ناطل سل لا اتوءاکت ایست غرابد کس یا رط گی ادروا- قم مدام ناو
 یہ دنلب تمج یک خط  اطلس ےس سال آے اہم رھ اک خ وفروا تسوکعن کلا راد زوم نره فسا اکسرگن تشادر
 ارتقا هر پولم رد بیر ار کن شی ناسا لر یک ما ع نااشناچ

 رو ںیہ رضاح ےل ےک تمر ضر وتو ب سم ناید لکی / تفالغ کا مک رخ لو ار تش اخر اپ رد لس ناالسرا

 7 رام رافت لرغط ن اطا ںی ںی تر اما کریم پ آے هزپ ان ت یاب ںیہ رایشو ےس فرط یک ل رغط ن اطلح الا
 روا۔ای دم اکر یگ کت رام لادن لوقا تو کد لوق یک ایک اوریا مایا یی لرستان اتم
 تا و نم زو موراد یاشوا۔ دريا باور داور دو کی اے لر اطلع

 دلا لالچ تعط یزو ےیل ےک دادا یکن السرا لزق وف کیا ےن یا نی رلارص نی ںی دلا :تسل یکن دلا اج

 ا بی ۔رقےک ناد کرک او وک وی سیم قوام نور هل هستم راس شنای سنی
 واسه یس (يی 7 رھپ کب ےن ل رخن اطار واک دپ تو نامدا
 هیگ 1پ اودار شب رگوہ نا ری داد کشا ایرکر رت طاس زوروا ایل ٹول

 ےرر یر ٹتاز(۸۳ ف۱ دلج)نشیڈیا پر دی دجدوج و اپ ےرامہ

 ۔ے یئا کت اہی کوہ مولعمےےس سج ست مدح ٹوک یلاپ(۸ ۳ف ۵د )نی رد اپ را (ممرت )لنا م بال همه

۱ 1 ٦ 



 جے ےک ناس ۳ لوح... منرلچ....نورظنت ور

 ۵ لو ۱ اناراکر ںی یز و نی ر ا ایمر د ےک کر ییا نب نالسرا ل روا لرخط ناطاس کس ںی ےک تڑپ پوپ آ کل 2

 9 ژاو) کون ہا ایکو اکن السرا لقب ںوربش م ایگ ارقام
 هات تیر اس داف نافصا کت قو لا ایگ آں بو ناهفصا ریتاس کس يیایم کن اذسرا لزق ی رکل وقت عاطا ید
 اکتہاشداب اھڑپ ہبطخ کم ا ا آٹا نار یر اوم ورفافوتن انچا ی بیل فک تعمیم

 ۳ ی

Eارال تپ  TS Eاراز  

 7 وب سن رم لا اھت تکر تسود ہدایزوکے یل ہنہلدب اکی ارب انا شش تر وا ترس کین لماع مم مرک نار لت

 E رت رپورٹ ادا نا ار( تن لسرلزق )نواب `

 لک یت یر یق ےس ا ےن نادلسرا لزق ںیم سش ےس ہصقس ا لرخفط ن اطلسرعب ےک اےک نالسرا لت : بق اکل رغط ناطلسرب ناادعب
 ٹو کج ےس -- e غ اوب ے ے ےک ناد چ انچ - کوں د یاش

 نا ےن رخ ن ادلع ایگلچ ےررکھ کت سک غلق

 وان اچ وال همی ۳9 نی ملا ع هاش مزراوخ_ل رک دنب ہلفرک رز قلب :رضق اه اشمزراوخرپ ےر ۲
 راما کس ری وب تساوی بغ ےس فرط کاش زر ا برک ےس ر تفر درو داور بلا کس ردا مزراوخ

 یلارود کا یک ےس لرش ناطاسروا یارک پ کرت وقرا ےس ےس هاش مران ایکٹ سٹ علی کے ک ےر ےن یاس اھت ایک

 لپ تسمه مزایا سنا ششرلساس ےک تاقاو ےک ناک یخ یت رد ای یئاھب هاشون هاش اطلس
 ۔ایگ آں یئاو مزراوخ شی ثےےک رک رقم اح کیا ےس بناج

 رج رپ وف کاش مزراوخر کورش ید ت لک باہ کے رے یگرخطن اطلسدحب ےک یھبناو یکہ اش مزراوخ :داش مزراوخروا لر غل ن اطلس
 سکس لایت ان ری د کام ںیم تصدخ یکواش مزراوخ۔ الگ ک اب رکوہناٹ پت ارا نخ بش یت س ےہ
 ںوتدایز کل دی ای قے ئ وہ ےیل نام ف یھی ا اکی امی تو یس اورام را ر ےک اش مر ارن یک

 روا رپ ںومگآ ا فضل هاش زار. ما نان تار نوع نکا تھی روا یا اراک

 -ایلوہ ھت ےک ساروااھچم تع اب اکت زم یپاوکتاعاط کس نا ےن ئی ہناورےرےس راشن

 تم E 0. 0 اطا گن یکواش مزراوخروا لم
 ایم تک رب اڅ م زراو اوب یا واش زور س لر نانسی ینر۳ ںوڈود برق
 اتے رود روا ارم ٤ےن ا ےک ہاشم زراوخ۔ایلراسارس ےن اپ کر یر نت سوابق اب ی رس فرطںوراچ

 ام ادرس اک ناوک لا کد ی رک ا وکں ومالخ ش نوش وا رول نک ل بوم ےک اروا نادم ۔ ار دی نوش

 ایکو اساس کم وک کہاش ککے ےس اچ ےس ام ےک لر غف ن اطلس

 ا او کوک را......رصان ہشیلخر وا ہاش مزراوخ

 هی نو کءاش مزر اون

 خر تابان دوم یادی ملار یوم اسایارفاطع ترازو مرز دب ان فاطع نیا ےن یاب مج شان ہفیلخ سید ثنا عشوام 0

 (غخرم)(نریورطا یع



 تے رک 0۳3 یایع
 ور فرار را زا تا الا < تعاطا
 ۱ راس شهروز اسک

 _ مت ترور ز کس لا ہق الخ ےک حا وک اوا ھا یت زرو ومر رت ا اک ین چ ایریا
 فیل اچ - يا دوو وب در لو ل ھامما ےس ترک ؟ قم تی ا نیت شا ےس فلا کما ےن داملا کلا بج
 ایک تاور ےک یک ن ادمج لرم ۵۹۳ واایلرکل اش شت لود نکا اش اف یاپعرصا

 ترک سیمی کر مر پ تورا یک سیاق ب نایاب رذ آادالج دعب ےک ےنرم ےک پاب ےنپا ناول کی زا. :ترموگ گل زا
 نم کیا ےن مود اد یار کر ضامم وا ایک وو شے رک یک وز شش لگن انس تل مات و کم س
 ۔ایگل اپ کل ]وھی رواایلرمک حل سس انس روا ید کوچ رپ ںوناک ےک کر زار کت ساوفرد کد ارادوا چیک رفد کاپ ےک نادا

 : تپ لا نامے رے جو یک روٹی کی زا- اھت الم کن اواہ و :لثوا قرب نادیہ ےہراککوک
 لس ور ال کت دیو ام تو ج وک تیا ۔ زا لر لر امان یی )شفاف را
 7 سیارے وتو زوج ب ںورشمام اےک کل انار 1

 “لم بلوباروا تار یج ےت و ن رک موکت قہ اکے اه وا گاف پە...: ہرا یلاوروا کا
 وے کیک لر اب يا تاب ي22( رشد ل میا ےس تا

 ۓار یک ہرا لاو ساره لاو ساب تالاحس زا فا یدک املا رار تسر رت ب ند لا ءالع ایک ر
 ےس نابن نارمب تقوا ست ام نوکیا کبز زا داوری سما یا یاس
 امید زوم لی تل را یاوروااوم در ےک لات سم صف شا ے سم نیت ےک ین شکن ھبا ہیلجدالب ےراسروا

 شش میا نکیل ایٹ ولی "ارم لاو رم تنسا رت نب نیب دللاءالع ۔ایگالچ سا او تسوگر ارد ا لامقود کچی ۔ ےک وہدیخاہ اےک لہرا یاو

 رس رد یا اے شہ تال ت اضوت پا ےن لا ای رک صا کا اوم ہنر ود ےس یار ص

 ےگ ور شاه کیر وا شا

 هی الا ها اوج ناکام معا کس نم ( نادم زام یاو) ید نیلا ماج :رضتق رپ ناردنزام اکہ اش مر اوخ
 دادبا ے اے واش عز راوف۔ ام اکا رت ےس فر کاش زر اب ال اش اج ی نر رو« نی پیدا ےس ںوقالع

 نادر ناردن زاب ےس ناچ ج یب چ انچ ۔ایکن ایپ دادماوک مری ےنپا یاب مکر دادا مشک عطا ےن ہاش مزراوخ۔یکت ساوخرد یک

 ردا م اکے درک اب رے دیقوکک یل زادنانچ ار لر او توک

 ا نرو روت "سنا اس اہے ناسارخ ید اش مز راوف 0

IEاکا لانے ناس ےن 4 دارا رام  

 مقاس

 ا

  Eیک تس اوترو یک سوک ۲



 ناذوطاکں پل رات اتروارگاکیمزراوتو وج ن یاس ۳۳ لوارمح.... مش... نورظنا رج

 ارت سوگ نادر زا ابد کاواچ ایران نارکده/- پاپ وج ناردنزالاو)کل وب لو بل تارگاو+
 مزراوخ لر کرک را ار دنا حر عیکدو دی راسروا ایگ پن اددحزام ےک کے ٹر فسروا یک کرزنوداداانپا ےن گی نیل ےس

 توک نارد زام یک ساوخرد کرادیا ےس ہاش مزراوخ ےن سج اب اطھجاکن ازدنزام یلاد یقباس۔ای ٹول نلاسارخروا اھ ہبطخ اک مان ےک ہامش

 تیچ تاب ےس یاب ےل ایت م ےغق ےک یا رنا کروا پس او لار اس یو نب لق ںی روکے اق ٹی اٹ اکن اردن زام یلاو یتا اس۔اگل ےنرمک
 ایر بلور راس ساب یکتسوخرد یک اطاا تی ا کورش

 زود اپ کمیل مد ساق ابا وکالت کام لول تا فاقد ام شعر رقم منا ماککی زا
 هل سا نیر نبض اکت اب روا کر حس یا فتا اما دایرکت سورس نت می یار رسا

 ےک اس آی نر رولت نک م اکے نسا رتی دلا الع و تسال وینا ناچ ۔ںیک اور سیب ےل ےک یلاشو یکن ا
 تاعق او نا ناوہب نی کی نا ۔ایگوہ تضلساکت وکی کمی دا ہنسا رق دان ےس ےنرم ےک سا۔ایگ ]لامپ آکا ی ۹۰۵ر

 ول لا کر سرق ںی ایگور یئاب ہعلفو فرص۔ایکوہ شیئاقرپ ںوقالع لدرٹنکی ز ملت رسل آروا۔ای ارم ے زر تر کو علم ےس

 ۔اھت اپ ےک داش یاب اساد لا وادی

 ںیہترورض یک و راہ ود ۔ ںیہ گچ هم رپ وا پ آت اعقاو ےک ےن رکل ٥صاع:تصوکحروا تالاع یئادتباےک شش یو شا

 یک یورو + شب ت ریل لب ے ر ردا ناب ایل بر نیب ز ےک تمولک جا ےک لالقتسا مر اکا بج ین انچ ۔ے

 کس ا ےن سج ) ناول تلے ات آےپارکاھڑب دق سا لصوح ادرک وک اکتمولقر اقدوخ ےن ساریم انچ ۔یئگو ےہ یھب وتو ناشر

 لی یاب نبی لو اف ناو قنات بر تو لا کیا کرک از پہ کیا ےب ےک( یت کاطع تموکع
 تسلقوک لری ںیم تاو شان اوت تاب کت اب ۔ایگوہ ھتاس ےک یاهو رکاب فی کیو کک ااا ے ماھت کور

 ۱ ۔ایر دق ںی i یکتا یوم

 ا اک ۸٦٥ع اد یب ۔ یکت اقتالم ےس مارتاد تزایکرامظااکت رب 1یکساذ_زیغ وا اب ارغب کامل سگ شب

 ۔ػگاآک خام ات یدادفب ےن

 یورو یک اطع تصور نس یکن اء ےھت سیہ ضق ےک لا ال نت ایک طوع ٹوک اوا ریو تعلو شا ےن غلف 27 شا

 ہینیاولار ما مجرب نب نامیلس سی رانا ےک دادفب جراوطا ۔انول بخاج یکن ادھج ے دادخب لایا ۔ایکت صخر یم ھا ۔ےیک رک: دعب اک ۓیورادا

 گنی کرتا سدواابدرکم مات اک اک شیک( وور کیاروا کت الاع ےک شکن اوکی کس روط یخ ےن نمرات سا ناز
 ۔ایلرک پ نورم ضو راس ےک میا ےن یس موہ ظن رفت یف ےس رار ےک شری ےک

 تعا یش نرمی اکو دیوی کس ےن یا یئوہادیپ یشاران تم تاد ی اوا لغ... :ںایادر شیرک کس

 ایکو دعو کرادیا ےس فرط پا کد بیت یک ی ترا سیا زا نون کی زااقق ےک سا ےنرذیلخر ید

 دعب ےک ای لایم اکہ اب ےس ےہ ںی یک روا ایک مکے اے ی سرکل یھت ےک یک اروا تقفاوم یک بز اوکوم لق یاو یم دلا لال

 ۔ایکدر نر الاس وک * عا بی نس دا ساید اک یاو کت نے یی اچ ۔ ےک ںی اہ ےس دے د سال ےک اراک
 ۔ایکررقنوکی ام شئر الامس کج نریم وم کج ذرشو را یاد کیک وکی کن ملنی زن یب کوکن ی رلارظم

 رای اھ رک وچ ن اد ؟ا ا اہک وق ام لب فر کن اد حل کل اب لد جہ ہین انچ .....تسلقی کی کت
 دج لاف کی ںاہی کوہ مول مے سش یت صالح یئوکی ینا (۸ ۵ف دلج )نشیب عدی مروجو ہک پے را بک( مے )چ یلاخیپ یجب اتت 8



 ler لوارضح ..مششلج نورطظ بارات

 یہ ی ےن مد ادعا ان پچ ج لش سا

 ار ی و سا ۴ لگ لاج رم

 یکے وور نم ایگ لاف نار یماھت اکر ےک رہ زرت یہا /اروا۔ ۳ بر دنا سس موکت 2الی
 ےل فا ے ںیم سی رادار ت بص ےک تر ں وقالب ضوت ےک

 تم مرسی 0 شا شما شوم نا ذات ۓ 7 ےت العوج اشر ص ےک پز ۱ نوم یک کس
 واک ھ س لیڈر اپ روا اید ےک زارکراتا رموز ارا یے کپ ل اکیس ا ای ہد است ےیج یک ( 20271
 مزراوخر ٢ج ایرک ضرب ںوربش لا ےن ہا او دهس نک رنک لوق ےک یف تنم ٢ک کلا ی
 فوق ا یکل وبق تعع لا یک صولحرلمےک ہاشم زداوخ ےن( ناراو نایاب رذ1 یلاو) ناولہب نیب کیکزا ےگ وڑپ پ آی تالاع ےک واش
 ر کام رش ماترا نار اا نی ارتا اک توک یک ں وملف ےک یارو ارناف ےک داش کک اگ نہ ٹپ ہبطخاک اےک ا ںی ںوقالع
 از شب ناجئاہرذ اد الب کب زا فرحح یوم ےس

 بر فرا وقالت ےس راہ ےک شک وا اھٹا نافول یئرات ات ںی ۹۱۸ را ےک سا... لن اکی رلا لالج
 نام ارگ اراک رویم زراوخ ےس مک ےک نانی رج کناف ی نادا نہ بزا حب یک اکا کک انس ورانہ
 رد تارا ؟کماو تس ناتسورشب مے ا ھت ر دلا ال یم سای

 اد ترم ل باشت تاک یاسوج ناب یار مچ ملال ای ارزو ۳ اه

 ےل 0ئ ش رب لا لاج سی ھ1۸ ار دم کے رام ےس ںی رات اترا یٹوہ عت ترک ادن ان ےک زکریا انچ ۔ 7
۳ 

 ۳ بال اسید ها ایر امم ل ال ا
 نا اون شل ED 1و ہادیپ ےس تصوکنو تاود یکی و نہ الج سی

 تالاعےک مڈراوشنلااش
 تبساطم یاس 7 تاک رس و نیا کادو یک تروم کز رو ناب نی ولا یار
 ہی رن ےن رادرس کیا یا کی اکت ےس ںج بقا را لک اھ یر نیلم اے

 ا کیتا ای وا دس
 روش کوہ تسار آو نرم ےس دول ےک فراعم روا باد 2

 دیو« یقاف آن مش ںیم ںوڈ یہ ےڑوھب قر مشت

 ( ی کر ایک )نوا لر ردا فلت ساره ) کاپ کت سوک ےہ اغ کلم ناطلس نیا قرار ناطلس بج :نوفرانالغرا

 ےہ تن رض رب نا اب رز آر وادی کوہ سب 7

 واعد ےس کرل کارت ےس رش اھت یہ ر ےس نکل ظفر ری ۸ے ی۵د دلج )نشا پری دجدوج وم کاپ ے رام .٭

 /07 اصول پس سیہ ت صالح یئوکی را سی رگ یا یب کری دج دوج ویک ای ے اہک ( ر )ے یان ٹیم بان ل صا اپ ےم دا



 ۳۵ لوارصح... شل ...نورلنی ات نافوطاکں ہن رات اتوار زا م زراو

 _ںییک اور ےیل ےک ےن رکمزو کو نرا نالسردا سیم نامکی کج یئاھب تو ےن یقرایکرب یوم ۳۹+ و ایل بناسارشروا ارم تشلا
 ہکں یہ ےک ھجڑپ دا پکیج قلا ڈرا لو کک ےس ملغ کیا 7 ا شر قع عی ور
 ور السا. نام سرت دتس رم کی ارور ار فرمان تیم زر عل ےس رت ا ور ںایکرب
 ۔ایکروماموکر لا سرو لنت تست لو اھب ےک

 یک ان هر ربا کت شاد تو داغ ءاھت اد نشر اک رایکرب کھ ج ےن نار مار ما نامیلس نیم :تواضب یکن امیلس نھ
 رر یادو اش ج یم زور ورم سیال یکل ین یم ںوصھع1 ک کرا گوکن امیلس نیب زم اوہ بایصاکروا یر اب کپ ےٹاقم

 فاش تداع بستے کک اضم بناج یکءاشوکہاش مزراوخ ںی رج حکو کن العا “واش” ںیم نابز یراف ۔ایگ ٦اد قا۶س ناما
 ایم اش اید فاضل ا

 هد نارات ےک یاش کو مے جو کج غاطقر اپ ریماروا زووتریما ےس نور ڑ ٹاک حب ےک یکی او یک ق رایک :لّنوا تواضب ید وت

 لمت ورم م انتم اھت اہ راج ےہ راع ا ۵ تسدض یر ایکرب ناطاسهو بج مزماوخلاو" اش یخ اروا۔ ایگوہ رایترپ تفلاخروا تداضب؛ اقای

 مال نب کنلایو رود ارا مارک اقا دوبل الا یکی اوا رایکرب ناطلس۔ایلرکض یم 07
e E ETرکن رالاس پاک عج وفوک 0یا شب  

 ال وب اپ ےنوہ سی عن نرو ی رواد ریما اوم ناور قرط یک تار دک ادر ییا ایک جاو ناس ارو اطقراپ روا زدت ےک ج

 ارب سم سب یئر چت نج ۔اکہر ےسار کذب ےن یتاطق اب ذت ایکر وہم وجے ای رد قفس رو اد رما۔یدرک یدقشپ ےن شاھقراپ
 زر ارا ینا ںاہچ ایگ ابا راخ زو وتی ورکو لب ےن رو تیک کز و رنک تاو لا ایلرکر افر داد يا سارا تست
 ۔ایدرکش دس ےس ہتایحراب سٹ مرج ےک تواب ےن ناطاس ری پل یم تمدخ یکر جت ناطلس یر رچن انچ ۔اہدرکاپ ردعب ےس ٹھہر گلایلرک

 راتلی ںی یکدیق اپ ےک دو دم ١ش اطتروا

 ہلاکت مولی کی ھواد یم اروا۔ای ید سرا اہ اکد سفوف ایکو مئاقن ٢ا ںیم نامسار نے تسلی کزدوقرواٗاطقراج .. شر

 تے 7پرا زر اوخے یلوخ ت اہ ےن نیشن رونا ۔ قزل نره زی یار
 یک کک 1ے ۽ الضفرواو نا ۔اھت تک تسودوکمع گا ۔ا ار :گوروآ شارپ رواواش نو ےئ 1-ایک راعش تی اف ںیم تامارا

 ۳ م تو ناشر ایگل یر لاعےرام رر رسا ےس تاب وج وانا ۔اھت ترک اتر باک ت فط لہرا یک روھتا ےک ایام اھت تل اح

 ری یافت وری روا هکر ست یک ماه لا ےب تموت یک مزون نب روپ ےک ےن رک نما رج اطال
 ےگ اطع اردو بارم

 یرت بیس اس نام رندر قطر اھاوہ ایک مک قوم مر نیو تاون. رز
 یک اون کا نیا ھا ا شاراب را ردا زد راے ءاھتو اشداب باس کم زراوخج ے یو ی ای )ی آم

 د مر زا گر جفا کت سار رد دما اخر الف رایت کت ید راس الف
 : اد مزراوخ تماما ناتو ولا نتا انچ - اب امار اکت کلا گلا ےس ےرسود پکی ۔ے لع رک اصن فر هاش

 یگ ڑی ردا تار دو رن یک ییز ا نہار ت م ںوھک 1کر ناطلسےس سا۔ وم لغو

 رتا اچ رب قلت ک پا ےنپا۔انب نشا زمان کسایخ انچ ایگ 7ت افو نازک ڈرو یاو ییز نیرو ےک سا رگ بزم

 7م منا ا

 )ااا...



 نافوضاکں ویرات اتروارکذاکیمزراوخو ہت وج ن یاس ۳ لی... مشرلج ...نورظنایرج

 تع اچ یادم کی ا ی نب نا را باما لب تک لو روم اس پک لات نی نهار تمرد ناز
 حبه روا کر اعش تیا اکی کار | اچ ی یدو ترش کی اےک 12 ایک کن اکت ضایسردا

 رسم ایل لشاو ںیم ںوہجاضم نیک کب لط یم اب افراط انچ یوا ود ترش ناش اک ان راچر کت قاد
 رگ ورش یزامفغ اوبا فکر ورا سا ساک قم اک اسب سس نوار یت کر تاس ےنپا سیم

 وکرجت ناطلس۔ےہ یک کم اق تصوکح یا یم مز اوخ ےن ا ۔ ےہ یئگاسا یک تملک تو یک زراوخ سی ام ےک رقه ےن تو
 ایگ زر مزون سی وف قتال وا یو یار ا:ے سا

 اٹیک ساروا کوہ تسلقوکز سنا ہرا ےک ال ناری تو یک کج یک ر تار ھا :گنچ یکر تن اطلسروا ارم
 منا نما اش نام بلا تای ےک رک بق رپ مزراوخروا نگ ےہ د کل مس رج اطا« بح اصر واراد ےس تہب ےک ا اروا

 ےل روا وند جیب ےس زسنا زر اوخ لئ کوچ ایک آں یئاودر مح ج اڑ ےک گرم بجا رد زد تار کتان تموم ا)

 یتا ےن رہا یت رعب ےک یک او کر ن اطلس ےل یا اھت اچ ارتا لو ار که اش نان ملا تایر ھت دنم نامحاو نونمم

 ہزراوخ رتا ر وا یگالچ ساپ ےک رج اطلس ایپ ےس اہاش نامل ی دے دت ے وخ اہے مزراوق ئاردا یدکی اہ ج ےس یک ا

 ۔ایگن ارم ںی

 ےن رم ناطلس۔کں یہ ےگ ھ بی وا ینا پ یوم کج کاخ ناک تروار تن اطلس شی ۔ 2٣ :کنج یک طخ ناک روا رت ناطاس

 تفکر ناطلسوکاطخ ناکرت ےن زضادعب ےک ےن آل او مزراوت ۔اوہادپ رد صفوکر مآ ےس یا داتا رو هک مزه 2

 تم لول و ےک زسناروا ۓئاجوہ لوزبم فرط کک ج کا اطخ ناک رش جن اطلس ٣یو بیت یکے رک رپ ںوقالع ےک سارا

 ۔یکیدقشپب فرط یک یک ام ےک چن اطلس حک ر ںی لح یوا ےس مالعا بمزج ےن اخ ناک انچ وہ سرد

 نار کک ناتتک رور اف داش نا ار راد نعناع بروس لایخ اک ن تروم نی : کہ کروگروااطخ ن اکر

 کدے تست نر ط یر ووو کت ساطخ ناک تس ین ار هام دوای ےک یری فخر سکج)

 تسافر یکتا دما اش کر لطم ےک الخ ناک > ےک -  ُ و

 7--000 وہاب درود ات ےن رکک نج ے اخ ناک رکے رک یناسارش وا یت نا چ ۔یک یگ

 کان ای تروگر رب راچروادرموکال کیادادعت کس وا تقی مارک ےک ےس السراج وہ تس اعام نام

 مارا سطح ماد بردار اوہ باد با گن امار امکت سنا یوم رق یوی کرن اطلس تادا اب

 لب رب ےک ہک یم تال اح سر ناطق صف لخت ہوگا او عا. ےک کے ےن ماسال ایک

 ےک اطخ ناک رم اطلس ای کا زاد تست میر اطلس قو رمروا رس کم زراوخماش

 ی موتور یا زر ایا شش رشچاو- اب ہن الاو ےن رک تار وَ ایر اب تر امت سابق

 کاایک ا و اص وادنپ ےک ساروا یکت ما اوت عرش

 اپ ےک ا نوکیا ا ا ایاھڑب مدن فر یکن ایہ اشورم ےن ترس رد

 یکم ےن رہتا کومک قوس رپ ناو انار پاور

 کل یم ےس لوی اپ ےک e م ری وہراوس تما یا مو 7 اک اروا ووپ مارک کو رم

 2 یا او ایپ للاطتشا ےس سوکر سنآ۔اید لاک_ ہا کپ ےھت ےس یم شے ترورض یس جوکں وہجاصمےک زنا. ایدرکریق ےک کفر



 اگے لواصح:... مشترج...نورظن راج نافوط کل پل راج اتروارگًداکیمزراوٹو تو

 کسب کیا یک شیک سرا کے تبع کہا سال ماگ هم شو چرم ابد

 ےنپا ےن زسنا اوہ ضاح حس شگفتی ورم له تسرخ یک رام در کفر اعا ر مرکر ازا باک اع کک ند

 ریلی اتو لار ورد سران اراک رج اطا ناک ںیمدرکف احم ای کن اروا یدک مت مادر کر

 5 آگ دا الا ال ماناکم زراوتواٹراپ زمناے ناب کتب ی بجز ین کان کش وقر بلخ ھر جت اس

 _ ےگ وہ وم ام ی انچ اید کھر ےن ی رغ آن املا وہاردیپ وج کتا روا

 اچ یوم دعب سهره ندا هک ںاور عوف کیا ےیل ےک ےنرک شوک تہ وص ےن رتا قوم. ا جی نی

 ۳۹۹ ايد دری ردرواے رب یت جا 4 تشپ کرم طق ناکرت رج هم درک تارا تایید«لو گیلان دانا رو لو وه رپ

 روا نون 7 اھت وہ ہت شوت رسا رصاوج ےس لاعفا نار اطا ےل سات روتر

 اھت ید دا گول السا

 زا رم اطلسروا ےھت ا ءےھت رادب وند ےک مالساوج زغ اک ت ںیم ھ۳۸ رعب ےک لا... :یرگتراغ یکں وی راج اترلم

 ری یس چ یوم مرک 11ں یم نار وام دعب ےک یکدم ےس ہیق و واو ورک کل ون سو شتر اسارت

 ہر ر7 کرایا مایق رکا اف رھپ فارطاروا۔اید لایت سارا و کن ناک ت ےگ وہ یلوتمدوا یاس مراد دام اطخ ناک بج

 سرت سی بیر رک لاتا کن ا ےن ن اطلس تس ےک اراتوآل وبهقوا تابید 2 ترول زا دود اید

 دال رکامکت ساک ال بتا ی

 اک وہ تسرد وراپود ر یک کرج 7 "هزار اک لورو واک یک اےس تساگا یر فر کل. رجب لر ترکی رس

 روا ےس اک لاپ ھت یکے ںوصالخ یش ھی د یکن ا۔ ےگ نیم نار کک تو وخروا لت. ےیل اد وسا پا ےن ںورنروگےک ںوبوص

 یا ا 6 زنا ےیل رکے رب ےج ےس ہت وج ت کوان اچ یم کیس لاج اک سج

 سالار مادام ام ایا تملک افرا یاب یو اس برم نا رو نص آتشاروو الوا کل ار

 نب رکن اج یب نکتے ک تسولقو تلود یکن ا حرشو لصف مہ شی ۔یئوہ تمولکیڑب تہب یکں ورا نا دیکر ک اپ انس
 مرکو ب ق وتلا یلو رشاد( یتا اغتا)

 روا لدا _ایکرایتخنا تر رف ےک آت مو ٣ل اس ٹاس سی ھا فصف ےن میزراوخ یلاو یش نب "ھی را : زی نالسرا

 ےس اراپ تسمو یر کاتب نا اک یم زراخ رتا نب نالسرا رعب ےک ا اھت اترک ات اکتقط الروا یکن دتا ےک اعر اھت ہر کیک

 نالسر انا رسک ںی رر نافل بجر کی در لاک 7 لوصک ادا ید تومۓازسوکں واچ

 ےس اطخ اک دب ےک لا یک اطع توکح نس یکم زراوخےا نرم ناطلس یخ اتچ ۔ایکرابخااکیررادر بنام فو تعاطاروا ایک ان ت یورپ ےسا ےن

 هاچ ایا فکر عام شم کلم کیا وہ یک تفام یىی ڑوھٹ۔ ال ےل ےک ہیاقم نالسرا۔ایک عج ورخ ےس وع یکم زراوخ

 ےن ںوک یہ ک ترنم اس مرسی ورڈ اک ایگ ی جاومزراوخ

 ها نا

 ۹ ناک تت بیک سن یر کمر سن ر: نالسرار حب ےک ہعقاو سا......: ل کش یکر ا تقا سیم ںویب ےک نال

 کلا بکن سرا سسر اک نا ۔ایگوہ لامقناءاھتاک اج ہنر یاس

 ۱ ۔ےررہ کش ناز ب راپ( در لج )ننزل ی دیدم کاپ ے را ۰8



 ناف کل ون تراکم روي و یا IA لوارصح ب ۔نورلف نار

 اء یت وص ضو ا ۔اھت ہند وجوم لی مزراوخ ت فو یکایک نہ دلا ءال

 یکمزراوخ آر ناپ سجن ےک اطخد اشیا ہم انچ ۔یٹد چال یک سودو لا زبر م یکم ذراوخ۔یکتساوشرد یکادمارواامک
 ای نادر فر مرا کدو ی شیپ ر لاو العر کبری ناو هک بلک

 شب سر ناله )یک 7 آل اپ ےک ویا لاو یار لب کارا اشنا... (نا شناس ابی
 نکا شک لا العوم زراو ےک ر جار ف س یش فیر یئادی وت ید ال ینا زن لام ےک مر اوخ۔ےئد و فتو یراق ايم شر
 نرو دم ہیک از ايد لس کل ی۔ایگوہ ٹاس ےک ۃاش اعام ےک ےس اھ ےس در تسد کاخ و
 ۱ اک لا العرکوہرایقر گدی وم یگ گاو رمان ےن  فکدیومراکرخ آی ئوہ یئارڑیکن اسمکرل ای ایگ کسی
 کم ام ی ےن واش ناطلس۔یئکی درک رج 1 درکرواص تاک ےن شکن لاء الغر انچ

 ایدرم لگے ی نی علاءالع ےارو وار رکاب کر رارگایگگ اھپ ےس ناتہدرکپ ھا ناطاس۔ ہین اتر دو ایک قاوت ےن شک
 مزراوخ ےک رت ي ات رروا

 ےک ر کوم ایتدعب ےس رھپ اھت ررکتصوکحش یو اشیخ یوم نہار کوا اش نااغ کا قا زہد پرس ناسا نفس
 ارگان ما ورد ایل یاپ کس رو ملا تای ناطاس

 و لامددعو بستر ایکغ ورشضاقت اک ےن رکاروپہدعد ےس شی دلاءالع ےناطخ ناکرت :ل کن برات ات ےک ر دلا الع
 ماکت ہلاوو لم زورود کیا ۔ شورت تان م 20 ایا اه نکس شک لاء ا ےک پا ےیل ےک ئی رز +

 ابد کیم ایت یکے اطخ ناک وجر ا ادعو ےس کا ر طی انان و دنز یک ین انچ ۔ اروم لس نوک اچ دا

 سیروان ملا تا ای لب تس ترس فو عالطا کی قاو ی اوکو اش اطلس. بکش اپ الف نت
 ددی رے ےک م زراو لار کرک کیک یک ودیا ا نیب دلا العاب اپ ےکاطخ اش اہ کوہ تر

 اے اھا وی اک ۔لباک ید ہیب ےس

7 
 نی دلاو اڑھر ھوا یا مدرمگا لی نات د ےس ی

 لا لع ےگ سد ٹوک جس اک کلا لگد توکل ر ولام روا ف ولا

 ها هر هزار س نیا روا ایر اتر فیل س را اھت ھٹیج ۓاھکراخن یج ےس لیپ اطخواشداپ ۔ےہ یک ۶اد یاس ےک پ ےن
 راج لپ رہنے مے شا دلا ءالع ےس و ان ےنرک یر یک اقم رکوہ دنب ہعلفش نک نی دلا ءالع ۔ایلرک
 کار ET TI ےک د ےک ےل ایگ اپ ب بالیساڈب ےس یک ےک ےس لوک

 ۳ رے تما ےن ہا ن اط تماس پچ دل وکء اش نااطلس ےن اطعف

 وف کیاتاسےریمپآ اکے ماا و ےن ہا نایاب ن ۲... درم کاش اطلس
 زت ر ل کنسرو لو رج لود ات شب قدمت ناز کا کرد« لو مزه

 روا کک س یا ای لا ےس ںی رتا اص مرت فرط کر رس اس مک رو تے الام "ات یئد آور

 ےک ری ب یا ےس ہاش ناطاس راک روا واچ ینا رکی ےباقم ےن یز قرانید ایک ادرک نر ایر تا
 رپ تا انتم رکا ا راتب سس( نفرت ) لی اتش ناس ااش اطلس نکی سیما هاو یار ر ایفای
 ایل

 هی اهاشلافط« سرک آگ نئے ںویئاڑٹلیکن د ۓ آےن یک فانی د : شق اکو اش ناطلسرب شرم
 اچ روپ اشین اش ناشط رھپ ۔ یک اطع تصولعی کس وکر ما کیا یان وما رقت فرطیئپا ےن واش ناف



 ناافوطاک ںیہ رات اتروار ککے مزراوخو تو یاس ۳۹ لوارصح شر... نور ات

 تب صاوحےک ر کب تم خوف نیر خیکں یوکء اش ناغط ۔ایکر کد صا اک تروا آج
 ناقطاق آے اےک رکی خم ہعلقرواےےی دللاڈرایھتہ ےن وقار ق ے اک ۵۹ قادر ۔ای آک اھ لار اچ یگ ےس کت ہاش نا اوہ ہللا
 یاری سے اش اطار دا ایگ جیب شیت ناب کس ها

 ےس لو دریل غ فندکی لے یو وط رب کس لا. ۔ےروکی ءاش رخ ت افو یکءاش نال
 ۔ایکرم لی هرچی لو لیکن د

 ریفسودایس ۔ایگوہ لصاھداربم ارب جت تموکوکپ کول کا اداو ےک جس ) نیگی نی انب نار مک شر ٹپ اکں دعب ےک ےن رمےک ہاش نفل
 رانی د ےگ ےل یر 2س ساپ ےک هاش طلسم 1 ماری ایگ باقم کک باک ےک
 لود ممه رپ شکلی ات ترور و تسنیم ایلر کش ںارواایگا ناب رک پوریا هرات یر
 ۔الاڈر کپ لک مج یک راووت یاد ایل ےن مام ر نر

 ےب واین ںی م ھلو اا روا یر تک ماو شی دلءالعداش زراوخ ای داو کیا لا :ہض که اش مزراوخړ رولت
 ا انا ورص ار انچ بس رس ار هستم رپ بش لا یر ظا ترو کی ایم اکر ار ےک رماه گدی کیی
 نه زر ایی دت ےک رک س اے راغی لمت چ کومک دا ےنرک را م کک
 و دف تس روشی ل یس 0 ایارھتحرط یکن امہ ۔ای ےن مراوخ ےس تزعو مار اوکواشر جر واابدرکل کن یگ

 ایر همین سل اش سهش مرا اب ا ۔ےہ ہک ےس یار کس ل لام توک رواجا رکے مات
 ایر شد ۵3ھ واپ ردنب ظن م مزراوخ ںی تاخر کا

 بانک ن یٹاتم سال اوبا نب نسب کس اھکں یم لئاکب انکی پا ےن رھا نا :تہباور روا کیا ںیم ےراپ ےک ہاش ناطلس

 ۱ نوت سادہ ےک لاتا ےک مز اشہاشد داب نالسرادکے سای ر سرت توان ی ا۔ے اھ ی ایی سٹی ترا قلا ب راشم"

 ۔اید لایا ے مزراوٹوو اش ناطلس ےن سش مدلل الم اوہ رکھ ںیم ےراپ ےک ےن کل تسا رو تم تان اش ملا
 اروا ےک وم یا قورا ددروااب دل | ےن زن ناک تعب ےک ںوفردنچ چ ۔ایل نیب ےس رخ ناک تےا روا ایگا پچ ورمواش ناطلس

 دار یارو ایک اپ کھو اشداب کک تر اغوج ) اطخہاشداب ےس لکشمیئدب ہاش اطاسم تاچ یورک وک نطلس نار ا شک( ۔ایل ٹو ازخن اک
 رواج تم سا ایکو دعوا ےس دیور دالعےک تاجارشا ےک گنج کت سا خرد
 ۔ایگالچ ل باد تماس اد ٹوک اش ناطلسرکس اکڑ ناک تے ورویبا

 واش ناطلسروا مت اح ےک ناسارخی وج یو ں شا دا ا ت ارم کرو لا ثایغ ن اطا ...: یک ںوقالع ےک ثایغ ہاش نئاطلس
 یک سی تروصص یکن اہ ہن روا بخیر رگ اس لاو رود ےس کیلو تست درو اروم لاو

 روا نادات سا نو لول شوت نا ای یدک ور تا ناسا ایت یت ی راپ ل سلس اک بات طخ یا یو

 نات یاو ل ےک ےس انتم روا یف وک یک داش ناطاس ایکو روک ےگ آر کوہ عش ےس تاعقاو نا ملا ات ناطلس نسل ترنج
 ناتج یاو انچ ای وہ ناور اسکات لاو کر بو ایم او )مان لب ساب سا نیکداور نوار ناک یک

 یکف اچ ورم رک وچ تار ےس فوت ےک گنج رواہ باقم ےل ای تقی قم یم اش ناطاس۔ایگ ا 1ہ ماس نی لاء اھ وا
 7 ان توت

 خو رپ ود اس بصیر و هل تیغ نا ذ- هاش نلاطا لیگ موم اکی درس نیم ےتا.....: تیا طخ ےس ن دلا ثایغ

 کوچ ںوہد یب



۵۰ 

 یم یت ںی ناتو تم تت یا یر و ن ہلا باہ ن اطلع 0

 -ایگ اسار ےک رکے ےس ریت نامتو یو مگا یکیاووک رار یم لک یے وہ

 E e SS رنک مامی با

 ژل هی س ناریل مری یر قرار ےاد ا لاس ےرسد کک نوید اک

 :ناطفس ناطے ےک ودوبہا سناپ روا وب نی ہلا تایر اکر آیی روم تما طوخ یک ںیم نیب ملا تای ناطلسرواواش ناطلح ۳3

 گو ہودام آپ ےن رکا رکے د

 ناک ی دلا تایحغ۔ ئل وہ رات aR EY :تشلاخ یکن رلارجم

 یوا واہ د ےک نہ لا تای راکت فلت بسیج کا دوجوم تار اکروا رو ا وام سه یمن
 “ےھت ساک اچ شش لر ی لر اقای رام سد ۱ رق تودہ زانا اک اروا اھت روم یل اہک کک: یکن ہلا تای

 سیا ساب ید نری ا لو یم جم ےک بضح ی ت نیلا ثا ت ایشو اھ اتر رکا تپ اھ وج تزاجا

 م پب7؟ربآ 0 ون یا روا یاڈ یبہ ےناڈ ڑاھب ےڑپ ایگت اگیک اچ ایتایلا۔ اگدد یو اش ناس یھب نشہ چ

 ےس رات ےیل ےک ےن رکک لن ےس یورو لر ےن ملا ماسک دک هاشناطل هاشاب سا

 نالا روض اوت بطا فر طی لا رایف تست شجره لا. سا گر کے یب رلارچ

 ےن یکاھب ےک سا ؟ںی یوو رر مک ےک سایکل م ےس ییا اکے رکا اہب ناوخانپا ےسروز ےک راوگےےن مہکںوگگ

 ءاگے کام ناتسورن دوا یز مزراوخواشد ایا ںیم دے د ےس الع پاوا امت بھجوا چ رر ارادا روات ایت تچ اید لاکا

 2 ید کن فا تی لا بایش تو نیلا این یو ںی سپ ےس ولعل سا

 وک ناک ور فلج مو _ روا ایک _ تاتو بس اطلس را "با

 سیم که چ ا مک اب بام

 سای درگ اب رول یق نسب ملا ترا ےگ آدم یھب اب ج فہ قب دعب ےک سا اب منا تام

 چو سافت تر فو یش ۲ لاء العر کیت یاو لا... سن شفا ناف

 ناطلسرگےن خر وا دنا لات یاب کافه کرم 7 2 _یررگد اهر فرط

 یکی دون یی ملا تای ارس سا ط.وط و لوک لار لر کاوش عئااطلس ےس فر ذ یسک نور لس هدف یواش

 صمد شا اراوءا ماگ یارواءاراج اسلا !ےس مارتا و تزمع۔ لے تک آی ڑب ےن گرو بدلا ت ایغ لاج اوم ناور فرط

 ا

a 
 ا و ا شر 0 3 9

 تقاضای قشم جک یناضا سا لاروب ۔اھڑب



 نافوط کول رات زوار کاک یم زراوتو فو نیس ۵۱ لوارصح.....متشرل....نورلفنّترج

 هو اپ ےریم ےک مد یق تارک تی شیپ روا اھت رہ ںی یک یم ےب اتم ےک یو صولع ےن ساوجوکں وتوابز یکءاش ناطلس جم

 ترسم ناو گن کلن کیت ےریم نب دلا تا وه نب دلا ای ایخارسود

 ےس نب لا ثایح ینسااک گی دلاء لک قو سجے قات اگڈددرکک نب نیلا تایخوکن یز صر عر فا ےس طا یئوک کیت نکا

 اوضاع. اقا اے شیب رام اعوج تا او لا یا کت ار وتو راد

 مرمت رجوی لا العر گڑ روا یخ ںوٰود ےن نیجدلا تایغ ....: اکا ےس یاو کم اش ن اطلس

 هاش ناطاسصح اسد 1م زراوخ تم سی« اپ رک اپ ےہ ےن لا نماند »+ لو تاپ سرا داف

 اش زر اوخ ورک اف اک نجم یتا ےس نیلا باش یئاھپ ےریرواو رک یلکرا تقا یاری و مادر لک مزار ود ےد
 قول ستاری روش تمولکن یار اوو ار ما ےہ ابد شمع توکحدک تی ذ تہب رک پکا( لگی دلاءالع)

 ۱ دیوی
 یاد ن ہلا اہب ردا( کان پلا )یز اوبا ےک عب ےس ا ےس ایج ےک ب اوج ےس نیر دلا تای. اور ےک کج کی دلا ٹایغ

 ن یاو رپ وردا یکن اور کوک اش ن اطلس تاک ںور ڈاک ں وود نا-اید گا  ڑب فرط یکم زراوٹوک وی روق ناک کن اج

 شین رو برم لگو ریو چ انچ( ی یوی یک ںیہ لا ای ی ریو )ورق تور روا نوا فانپادادیاد تیا کن اک

 لری بس ار قو ہناور ےس مزراوخیل ےک ےل اقمےک یورک( شاندار الھڑ)واش مزراوخہ اڑ اڑپ رپ تسارےک مزاوخرہاپ ب ۱

 اردک ہئا تروا باہساو لا ۔ ایگالچ لیئاو مزراوخ ےل سا۔ایگوہادیپ ہرطخ یم لو اد ہار بھن تسار ےک مزراوخرکومہناور ےہ روپ نیم یوم

 . - یدکی اف مزون ال اپ سا هاشاپ سرو ناو ×

 نش تس رض َص 0 ناطاسروا شپ یکمزراوخ
 توہ یکوامش ناطلس۔ایک آتقواکرخ 7ےک س۸8 نادم وام ںی تا یکتسصاوخرد یکن کر قمزروگایکءہدعو اکی اد جناب فو تعاطاروااوہرضامح

 29 ںویتآسروا ںوج اھم ےک ہاش ناطلس ییزاضوبارنانچ ۔ایارکاقفارفساکت رخ آے ن ساروا ۔یئور سم یج دانی کل و یفوہ یر اس

 ۔ںیکاطع یم رگ اد یا کک تمد یی اوا درام اش لا اف ایگ آباد کاپ ےک نی دلا ایف ں وصام پس اتا

 اتا ورمروا ایک اچ یو مز اوخرکن روی کت وم یکو اش ناطلس اع پس ااش نی لاو الع: دلا تایخروا شک نی دلا الع

 لورم سختی شل ام ےن سر ر ی تسر ییا ےن تار متر شرت( ل رہ )ھم

 ( شیپ لاء العڑ ہاشم زداوخ۔ےگو اپ ہن نر دق شی نام زر کو روا لس کت زا لا ث این ناطاس کب ج کا یکی رداد

 یو اسورروا ناسا امتقف فور وطب اےک ییا کت ساوخرد یکے ن کم اق تر ہاصم لب نم اپ لم تمدخ یکن ی دلا این ےن

 جاتا ا یں ونا یاس و کے یورو سس مارکت داش مزایا ارضی دا لا تا لول 2

 ںی انب تم وکار اروم وت تت تف 27 تالحوامشزاپ گر وا۔ےہ اتکر اظ وفکل وقالع یئالسا ےس ملاظم ےک اطخ ہاشداب روا ںوکرنہ

 ےرابس ےک یئاھب ےک اروا ی رک سس شک لات نا ای چ ںیم ون ومار و یو الع اساس. اطخ روا نوکزترفاک

 در اس لا الو

0 
 کو روییاروا ءان درم یر نا لگو( اش مزراوخ) سش دلا العین رھپ ےن رک اراتوکں ورہشروا ںوہھتب تاہم دے

 بانک اد یگ لاک ف ناک تے سا ادرک تگ انب تظاطس۔ایکتسرد یم مواد زاریش



 نا قوط چک ں وا رات تروا رز اکے مز راو خور ق وک الس ۵۲ لوارصح مرج ..نورلغن بانرات

 کریم م ںوط اوہ ادیپ لایض اک ن رک ےل لیون 7 العرعب ےک ےن رمگب اج دم کت اوامف ےک ںیوکرتخ رم “اکی وم
 لاک سا لا وادی ساک درس شب قد
 یت بق اتری وم یگ پ تک پا لاک ےھت روا تم اگ وافر فو یل

 یر زد ےک کور ےک کی 7 لا لنت وب باب ےس تدش یک

 دلاءالعا رس و 2 بت ھتاسسےک ٰیلایماکروا یگدا ڈان نرگس کن ملاک
 اک ںی امرا

 هاش زر )شک ملت اس هر 1 لات نا ۱۷ داش نا انب کا دعب لس یوم شریف... :لراقرگ ید (غنانط
 لگ لا الع ۔ ایہ ایر کر 27 تسلقں یم یر مقر کک یک بتم رک ککے روپ اش ےن ہاش نفل ۔ایلرکورصامع وا یک ئاھڑچ ہی روپ اشیخ ےن
 ر تان االام ںی وردا ی آے مترا راول اتو لباس ساروا اش ناافط ۔ایلرکضق رپ ل وقام ضو ترانس نلافط وار وب اش ےن
 ژور س ام نا لش لودر نود نارگآ-ل  پ اپ آه فلک تعادل تی یکم
 و ساق | ظا کای دھکے یارک واور ںوفود ےن کل 1
 ( میا یل اھت ڈاد )اک رکےن یک مے و یکے نم اف

 تافل ناو س ےک یارو لیا لر ن واش ن السر اک ےب ےک یم تالاحےک ہیت و نیا وا اش زراوخروا خط
 انب نار کت دیا نب کیمز زا ئاھ اک اد ناو اھت کس ناو کس ارور یت تک ار تل

 وک لعن اطاس وقت سیر وکت ین ےن لقب نر نون علم رد نرم کب ادا ایدلاڈ ںی ریقوکل رغط ن اطلس ےن سا
 مرگ اچ ںیم ےن رےن اد وہ تکشرکغ علق ج یورک ا ج ر نک کر ایت ںی وف کس اب کل کے لک کل قوم
 تم لا سا خلقت ایگ آپ دادار رکےن ںی واش مزراوخ گی لاء العد کت ساخرد کوان ےس شو لا اطواش مز اوخوپ

 تا وہ نی یم حلف ک یارو یئوہ

 کی ٹرٹی ولسا بج اپیکور لر رپ ےر ےن واش مزراوخ ھا :تافو یکہاش ناطلس تاح ےن یک اش مزراوخ
 ۹ یر جیب یم سار ۔ایگالچ او مزراوت ےک رک رر مطڈامروا یلاو رپ کرم فرواےر تے اہ رکی دقشیپ فر یکم زراوخ واش ناطاس یٹاھپ اک سا
 فتا سم زرا لوم ترس رکے ل روا مزراوخ ذس ایدرکس یادم ارم مے وکءاش ناطلسےک ہک افد ےن مزراوخ یا

 ھج ےن یلاد کس شرع کے تی اپ یک اور ورم ےیل ےک ےن رک نج ےس هاش نااطلس سیٹ ھ۵۸۹ دحب نا برام
 تر ساسی اش ناطلسروا الرز ےن ہاشم زار خاچ اراک یاس رام نا اتے فرط یکءاش ناطاص

 لام ۔ایلرکض قرب ںوقالع بس ےک هاش ناطاس روا !لوطع سننا ءدرم ےن مزراوخ دن یتا لاو ےن رک تمام لوگو + ان ناریم_یلر ایفا

 -ایکرومام تسویه ارد کد تسوکرمرگلب تس مزماو وگرنه یی نا ۔ایوہ ئی اق یگ ناروا
 ۔ںیہ ےک ھ8۸۹ت اتا دری

 فرط یکہاش مزراوخوج ( ےس 22 نیک یاس اچ مے رن قو رغ نافاس ںی ھوم :لکروا تسلقیکل غم ناطلس
 رت ےس ناتا اھو ےس ےس ےل ےک ےک رک ر روا ےک امدا یا یم تمدخ یکہامش مزراوخ اکا گاھپ رکر وجے ر اتے
 ساک 9 0000 تقوی اوہ ضاح ںیم اب رد ےک اش مزراوخ ایک ا خشت
 یر در لطف یک کایہ تیا ور سم نا نا یگ



 نانوطاکں یل راجا اتانروارکذاکی مز راوخ یت وج نیلا ۱ lar لوا... شش اج و نورلف نار اج

 او ضام ادا تیں جا عش ادداورےرےرہ اٹل ہاش زر او ان ۔ ورک زر کل اکر کا ںی ےن ار قاطع
 س کج نادم ےک رک ترد دعا او وک لپ ےس ںی 7ار لرغط ن اطلس ی ےک ےہ ہاشم زرا ر ر شرب
 لوالا کر ٣٣ قاد ےہ الا ڈرا کر کر کے فرطںوراچ رن ےن ںویمزراون ےس ۔ ایکس تجریش خیرا اون قو ارجات_ایدرک ا آ
 ایوب لب بروند تفکر ناله - مکس اش او ون ۹

 نادم اتا ۳۹ اش مزراوخ ےن یہ ابی ضانہفیلخوکب اصق نب نب دیدی «تتطاسازو ...:باصتن.نب رلارپوم
 ا پچ یزید طلا دا رییس سا ویر اب 1 ان ےک ںیارنچ ےس
 ناسا ی غول مان بسه کس یاران ای آں یاو نادا مز اوت اچ سرت بت تا تس ہاش مزراوخ
 ایگ آل باد مزراوخروا ایک قمرادرساکب س نوک امر ید یی بل و و سو

 “وک جات نل ےگ ےگ ود یب ھ۵۹۱. یئوہ نج نیک ایا غل وا قوام دعب ےک جو کدام زراوخ.. کج یک ق میر وا غلق
 رلمت رج سد رشک والع ےک ناتسزوخ ایل کف رپ ناتسزوخروااباھٹاودحآ اف ےس لا ےن باصق نک: نب دلی وم تشلطملار زو وہ تست
 57 ]ما 7 ار اور وارقإ تلف اراووگر ارا ےک ناروا شیب ۔ایگوم باتت ںیم عز ےک ءارماےک ساروا
 اکے ہنس

 - یک سس اوفر کوا ردا ایپ لکم تمرض یک ت طاس زو لاح ناپ رک یک ساک ایا :ےطآ رب نادم اکت نطلسلایزو
 ےس ے دارا ےک بقا کاشمر ارور دون نادوہہارمھکےک سار کےن عوف ید یف اگ. وغ کا یک ا ےن تناسل و
 ہضقرپ ند ےن تنطاسلاریزورواایلہتسار اکے رکی اپآرخوکن ادھہ ےن واش مزراوخروا قا یمءاوہ ہللاقم ےس حرف کر زو یہ سیٹ نگ الا
 ۔ےاکء۵۹۱لاوتمت تا ار

 در فکس گرا ای اکسس اا غیا تماس زو رجب ےک ےنرکضف رپ نادم

 بس ےک راوجو برقی ک لارواےر ےن تنطاسلارمزو ۔یئگ 7ل یپاو ےکرکب قت کتن اج رج روا ماطسب ۔ایکب قا یت ےن ونک ت تطاس مزو
 ۔ایدڑ اگ اڈنجساکی لام اکی چپ اپ ںوروش

 ایوب فلش سر روا یکم نبات کت واغب فال ےک تطاس زو ے ایا شلت یہ ےک تاغقا ا... :توافل یکن
 یک ہداسر کوچے روا ایگوہیزروا بولغم اتا غطلقیب نوررنچ زایرکہرصاحم اکے رروا ینابر کپ یوم ےن تنطیسایزو

 راز بکر نا ئ ناب بس شیدا عطا ایکس سرود کی« گم باقم شرک تیرو ماتم وتی ب ق اھت ےن تنطاسارمزو
 ےن ڈا ڑپرہاب ےک ناادعب کت یہ روا ایکن وکف رط یکن ادعہ ےن تالار زور ها کس سایر راس الا کاب ےس

 پ لاعفا نا ےک تنطلسلار زور کیتے ڑاھچبرٹیھچپ یکت نطلسارزو ےن شیپ دلاءالع)ہاش مرا... :ضف کم اشمزراوخ ارج
 مر تارا سای دن باو توبه تناسب ورک اطم کیو یکن ااتایلر کف ےن رم زورپ ںدربش توا ایکراہن اکی کان
 نادم اھتای گر راے اید یا تطاس زو یک لیپ ےس کے اش مزراوخ ےس یقاقنا اوب فرط یکن ادعہ ےک کب تر فا +

 ےر قا ات نطلسلارمزو۔ایکل باپ ےس کت یاہفدوایدےد تسلےےا ےنواشمذداوخ یگ آتو کلات ےس و کی زو

 عی نر ابرار خلا _ے ایک وار زو ںی رازراکی کرم ےن لٹکا ایک اط روایت اور مزار اکو
 رای بو مزاوترک ار یم ناہفصاوکے یب ےنپادعب ےک ےن وہ ضق رن نئاہفصاروا۔ یکن اور ولے

 م یر کلر فیسر اکی عراق یلغ ی ےہ یکباو ےک ہاشم زراوخ ...: یف هز اک ل رغط ند لا فیس ناہنصا



 نافوط کل یل رام تروارگزاکییمزراوخو lar لواص ملم ..نورلغ نارات

 سس شکست یک راف )5 یگ ناب

 ید دف تس یزعتس وا و تا گول مہ ید کن افصا عوف یی ڈوھفیلخ کی لکیر تپ لب تقالخراپدد رک اے اے
 یدڑوھکن اہفصا ےن عوف یکواش مزا اپ بی رقاےک نابقتار کش دادفب بج نان ۔ “ںی ےگ وم دای تہہ مم لان ےک ںویمزراوخ ےک
 تے ج کاپ ےہ اشواب سرو

 ما زوم یا هه - یب ںورادرس سا کور. لوم ال کس ناو دعب کم نا... د اک کوکر ناہفسصاروا ےہ

 ےگ ڑپ ےل وح ےک ریو ناجا ۔ کوک ارو ایک مت ناہفصاےکرکضف رپ ےر ےھت ڑب ےیل ےک ےن کف رپ ےرردا۔ الاب

 4 تسریع منا دام اول یارواع ر اھ اھ اکق رنمزاپ شد ارقب تضاا2اراد_یوس یک تہ اشوا
 ای درکار یارک روشن ےک رک قو رنو تاکسی یے کلات تفاظ اون روممروا ان ,نااری«نزاپفصا

 یر شل هتک سه( دملءالع):اش مزراوخکں یہ ےگ کام :تافو یکواش مزراوخ نج اش کل
 اشیا دم کت 2رچ انچ دقت پار ذات ایکل اش یک ناسا ان تسالک
 ںیہ لا بط ےہ ےس سدد ےنپا ےن اش مزراوخ۔ایگزوھچجءاھت ناخودنہ مان اک اکز کیا ۔ایکرم سیم خالا مر وام ےک لاس یاءاھت ترک سوپ
 ايام هی ےس سا ےن واش مز اوخوکی ا ۔ایکروصم ام پ توحید اشیوکرمش

A 

 کی معرفی وی :تسلگواءارخب ارگ روا باصت ناروا رگ ناهفصاروا اره ےر ےن هاش مزاررخ تو :اطخ نا کر

 ہک کوی نرخ اش اب کروں دلا ت ایف اوہ ٹو سیوکی اپ صان ہغیلخ یک ساوخرد یکے نرکل ئاد مان یر ہطخ ںیم تمدش
 ککموء اش مزراوخ ےن ییروکن بدلا تیغ“ ےدرکک رن ودارا اکی ارعہ ہاش مزا وخ کا ولرک نون - سا ےک کل مخرپہاش مزراوخ منیکے س
 قند گلدار نوش سس در نوید یم کک ایل نی

 ر آ کی داھٹت سی اس لاو اپ ںاروا اب دادیا یب دام ےک یگروکن ی دلا ثایخروا یک ورش تب اکو طنخ ےس اطخ ہاشداب ےک رکرکفر وت
 تفت طف و اشداب تقو سا۔ اگ اج وہ سیاق ہ ےہ ایر اکا ایج مزد یرو دلا یخ را کیر ارڑے داری
 ناگ اچو راووت شت پرواہ روا کے 02 مورخ

 ناوتوکن ایماب او مسن لا دید لا چ ی کرو کم اط اشا پان یک رر را لا روت تشک

 لو فرش کت ارب ےن واش مزایخدوخ ھدا۔ ا یر الو دژ ا ںولو
 0ن ںی نامسار مر سی 7 یک کت ںوط ر فر یک ورش

 اخشابی ما نریم راک ادا و کال یکن اسم یک روف یا خش روا سارق توس
 ۰ ۔ےرمبوڈ یاب رد گور هوا هک لو دا ید یجب کک نوت را۷ ےس راب یو٢ ت ساک

 سا ایا زر نخ )تی کال نوا. کنی دللاثایرواواش مزراوخ

 ادب اھت ےس یہ لی تس کر ملا تیغ انا وکلای یکو اش مزراوخ تقو لا: ایدرارقراددمذوکمزراوخ کن اصتقفزوا تمل
 منراوخپرارصااب اب ےن نیلا تایخ نلاطلح ۔۔یکت رم سیم تمدش یکن بلا ثایھ ن اطلسعب ےک روگہتہیراکرخ آ اھت اپ درک رخ
 شارپ شا مک ںیپلاووکت امام نلا ۓ عج گدی اد رح هاش

 وس



 نانوطاکل ہر اماعروارگاکیمز راونرہ وج ارس ۵۵ _ لوارصح .. شر... نورظ نر

۱ 
 یکے کوس زوکو اش مز اوخرواایگو رب ےس باوج سا اطشد اشد اب ۔ھکر تر موجب ےس ےب _ںوہا کوہ اوین لا ترا اطلس

 ال باور اما ب07 خورت گنج ناحفاد ےن اش مزراوخ ۔ایلرکہرصاحم اک زراوخروا یورک اور عوف ی دب ے شوخ

 نره پار افب ردایکب قت ےن واش مزاوخ وا رکاج سیراب ےن ےج کیارداایگاےچ ید کک ےنپا صح کیااک اطخر کش ایگ
 غ س ١۵۹ے دعب ےک گنج روا را تب بیس هاشم راوخرخ 7. ےہ رزلےس جیو کد اشم راو کرک وحتاسےک اطخ شپ

 1 یک ی بو مز راوخن ےک کم اقےس رعب واالرک

 روگ ایک وکر کب یوا روا ےس د ےس € شیب دلا ءالع )ہا مڈراوخ ۵9۵ لول کرا ۔:یرافرگروا توانب اگ اس

 ےس ہاشم زراوخر ایک اب رک وچ ے د ناسک کا کد اشم زراوخ اھت یک نلجا نج اکتشلاخم تو اب ےن یاب یشاولہب ءارماروا قاسم

 کج یرمود ےک کیا ناار ۔ رنا رک بتات ےن ہاشم راغی انچ ۔ کت ل تے نیس یک یو ماکو ہر اح شتر دن

 نیم يد زوم تاہم اک ن ھم ےک رک کج کا ےس داش مز زاوخ ےن ںویھتا سے تہہ ےک تای اقا م بقا اھتواش مزراوخروااھت او مرگ م

 ھچمانچ ۔اید مع اک بق اھترواےرصاحی يفتسو کیا ےن ہاش مزراوخ۔ایگوہدنب ہحلفروا یک ےل ہانپ رکا سیف ک یاں یم ادفےک ناردنزام ےن

 ۔ کد (ںالطا کت اعقاو نا یم تالخر اب رد ےن واش مزراوخ ا دلاڈ سی یاب ےن ہاشم زراو ایگ ایک یم سیب اب رد ےک ہا ش مزراوخ یش ۃواپ قام

 ہاشم زر اوخ۔اطع تما نس یک وہوصص ناروا یک میان تعحلغوکر جٹ ہد بطق ےن ےک لاروا ےسارخ انچ ۔اوہ توفر مے یابعر صانہفیاخنانچ

 ۔ایکراھظااک ی ام داشد تز سی اتارا ایکن رب بی زوگت عظل مع راپ دد ےن

 ایک نے اد لن کیا اکن ا بیرتےک نیوز یک و9 فرط یکے کز وک هنگ هاش مزراوخر عب لاس :ی کرس یکں وری

 لیٹ ےر صا کا کر ےک یوق اشک ےس ناز اد نک کی لار ایرکہ صاحم یھب ال ا ےن ہاش مزراوخ یو ات رکا اچ توم لق غ ںور

 ےک ار ےک ول باہ یکم زراوخ ےک رکو رص ن ودنچ سایت ملت کلا لی راہ رد یاش اھت تک ےک ا ہاشم زرا ےس وم ریش

 گج ےس لور وکر ئ دلا بط ےس پا ہاش مزراوخ۔الاڈرام تلف ت لاوعب وکی نب روح کما ماطر زو ےک ہا مر اوخ ےن ںوری ںی

 نادرا دیک کیآ- ید مارک آکے کج ےن ور انچ ۔ایکہ رای اک ر علف ےہ دلا بطق۔ایکہ اوری ےک رک

 تراک ی رای لک (ہاش مزراوخ) پاپ ےک سا ںیم ےن اء را ارد رک اس و ےن دھن یب علا بطتر ایک دواک سد گج

 اک لا عزا گلوب )نادر زا کر کت ص اص یئ انچ

 رپ یم ےتحار ۔اھت راج رول ای هاش مزراوخ یم ھ۵۹۷ نارضر ہام.... :ی فش تن یک جن دلا بطق تافو یا سان 27

 پلا نک نیلا الع )هاش مذ راوخ کیت ایپ زت یک ٦ نی دلا بشق اھ اکران آي ترش کشم ایکو

 کن سارا لب الب نادم: ےس رم زراو م ہت ےک ہاشم زراوخ تو ا٢ یم یر کیک ک عا ا اب زم نآن یم نالسیرا

 ن دلاءااعروا کت جیب گراد تست ها رند بتن تسکین لا بره مکس لات صحرا

 ملي در لد نم ز یکسردم سا رکا پسی مزراوخوزانج اکپ اب پا ےن یل نی دلاءالع۔اھتاککپ اب ےک ا بقا یجب )ای بتا

 اترتے اش م ذرا نرد لا

 تف قف وصاروا« تاد ےس تایم ایمر بک گیج نخ تر کی وام( لام الع )اش مززا 2 ۔:تالاعےک ہاشم زراوخ

 : کیک اق ےس لو تہب تلاقو تذادع نایمرد که مرور فا یر لا اف هوای ما کس

 تير لب سارا ياد کن توی کریمی قفس رخ خرما ۰



 ناف ال وہ رات روا رکذ کیم زراوخو یق وک ن یظااس ۵۷ لوارح ... شرب... نورظ ات
 ای یلزوخ ند نوا یکرقعنم سجی کت یل ےن یروغنن ی دلا تایخ یک یز خر یکت وم کا بج ےس لا ےک تارضور رقیه اشمزراوخ
 ۱ ادب راذاپ

 ے تناف یک شک ہرا اع کر ج ات یک یاب تیس روم نک ےب توک تے متن دلا بطت واش مزراو 8 ی یش ٹیک نوا یم
 ایل ٹل باس او یلاماکل ا ےن ناہقصا دیگه مات ناہغصاواش یک ءانب یا ۔اھکایخ اکی ھت سمت ناب نا تد
 ین ی خر رب شش ےس هاش یک کو توک یک ایسار ےس لا بطق هاش ماد ای تم زراوخ اپ ےک یھب ےنپا اوہ
 گل ہا ےن( مزراوخ اھشداب E SE E اکیا
 لس کت مدار نیم کس شن نما ناب هاش لک لر قاین < تم یر دعا کسر ےک اش

 بابساو لام دب ےک لس مک مزراوخو اشد شان دلا ءالع۔اھتاتجررایشوہروا فئاخ ےس دھن یدلاابلطت ایپ ےنپا ناخودنہ ےیل لا ۔ھتاہر
 م _ایگالچورمرکٹ وانا زن یجاشروا

 ٠ ایک واھد رب نامسارخےک کم ارف روف ےن ناخودنہ دعب ےک سا ےس کج ی اغ دلا العروا نئامنودنہ :

 ال یوم ن تم یک باتوا اخوت ۔ یک اور سی ےیل ےک ےب اقم یکن اخودنج سم نامک کی کرت قنہ ےن
 نٹشورم ےن یررح۔ ایگددعو اکی م اعاوراریاروا ارم مارتاو تزعےن ملا ایفای اپ ےک گرو ایفا ایکس ام
 اید کتار ل تعط کاش مزدا ےس مارتتا ت کوا ڈی ےک یارو اک ناخد کوہ لئ
 رو اچ ارگ کل ا6 ےل کم کاکا اتم او )فر نیرو بدلا ثا :یرت روا لر تر

 مرت روا کار ل تش ز ہبلخ اکم ا ےک نیر ہلا ایفل ورم یاروا اف ناب ےک یک تر قنہ روا ایلرکن ر اکو م ےس ناقلاط ےن کب نج

 لا و باوج یک تپ یکر ےل ےک ےنرک واش زرار پاب ےس یک رق یر یک کک کج دات دمت ترک
 سرا مس واش مزراوخرو ا یت ڑب ال یک کریک مکی روگ بدلا ایک تعاب یب ۔ایرکہدحواکے رکےن ار شروا کت سساوخرد یک
 ( م شاو ) دے نہ ناسارق ری دون یدلا باش یئاھب پا انچ + ںیہ یکے نک

 ےک م کے کرو دلا تای ےس ورمز روگ )یکے رق تنر ج ...: عز اک ں ونار لک ی روغ لو کس هاش مزار
 ےن ن دلا ٹاین ٢ ےک ھا پ آی کاکا اجباری او کی نستوه مزار نما تی درک اوتورم
 نگاه ناسا تار روک مرک کر نا اف یاد سرش ناسا لا باش یئاھب ےپا

 ھ۵۹۵ت والا دام وا ایگ ترک سیب وف یکن اتوار یمن نب دلا باہش یم تا ۔یکت لام ےن یم رن تس
 وب ارج تب یی قہ اوہ لوصو مطیخ اک( ورم یلاو) یک ترقن بج رقتےک ناقلاط۔اھڑم ےیل ےک ےنرمکا لوکس اش زر اوخ یم
 ہی ورمرگےن تزاجعا ےس یب هل اف لب ےنپا ےن نیب دلا باہش ےگ کل باقتم ود کے نقاط تل شما مرام رک ضق رک رم
 باب لو یتا: ہل ےیل ےک ےنڑلوھتاس ےک عوف یزراوخ ناسا« ورم تقو ساوج یزد کم
 یورک قاد سوک ذا ےک کب ولف خیر لا

 هلو زور کد شردا- لر لو تعاطار کود گنریب ےنرہش ا ۔اھڑب ےل ےک ےناڈوکہ ان شرک سنج کل و 7 رم
 ورم وااپد حت ارب وکی کر رن وااوہ لئاد شو رم روق دلا تایر عب ےک ےک حور اوم ضاع ںیم تمدخ یکن ید لاباہش یر ترقنہ روا

 ۱ اھت ایہ دعو رکا ہیچ اید کل اےک هاش کن: اور

 ونیز دوم ند ےس ناموس کوج ایک راک نس ےن کری دلا تانک ر تک طر رو اشمروا ںی

 ی نی لاء العاش مزد
Kia 1 

 تب ہچب ی ںرزب روا یک تسب



 ۲ اس ی ےس ا ات ناذوطاکں یپ راج اتروارگۃاکیمزراوتو قت وجج ن یاس ۵ے لوا مج. مشر لج .....نورمن ناں راج
 ےن نوح لا دب ےک کن روا ےرصضاح ےک ند نت ۔ایاھڑب مم ق فرط اید نیو لورویبارواو اس ںیم لاروا ید تمولحی کس شرم
 ربات لاو( بان کر بدلاءالع)لشگپاش مزراوخ نم ییدعب ےک سا ۔ایلر کرس سولیوا یئد ناما نا ےک عیب دللاباہحت۔ یکت سساوخرد یکن ا
 ایف ج یورک اکا ےس کر اور ھت رفد تع اروا ےس رک اوج ش ےن واش یر ایم ان اکی یرادرنامرفو تع اطاروا ےن رکے نار شئاپ ےک
 ےا نج لا باش یئاھپاکل ا بناج یکرسودایک۔امت ےن نہ دلا ایف ےس فرط ییا ایک واک یا رمی ایش ۔ایدےد اکر اف ےن بدل
 , شرور اپ رب ماگنہاکتراغو لگا ڑاجاوکں وبا تاہی برابر نایک اد تاکت ابرو اسب سلم
 دعوا نشان نا جک لو کر

 تل لایلے کاج تیاہن ےن کروٹ نیلا تایفایگایکں یب لم تم رخ یک رو نب دلا ٹایخ ےک ادرک شی کر اتری داخل
 رول نما یخ ادا زی ےپارپ تصولحیکن اسارخ اید رکے اور فرط کت ارپ مکانی ادرس اک ٰم ذر او رھا اب آی ےس مات او
 یکن ب لاء اطوکت عام کیا یک ور اورم یر وغ ایکب طاختےس باطخ ےک نب للاءالعےسا۔اید مگن اکے نانب تموکح لا ادوکر پہ اشیقرواایکروصام وک“
 روا اپد فواعم بسانم اک ا ۔اھت یگ یل ٹول بابساو لام اکس مج ای آل جت گول نت اس کس رول لا ایه ماش کسر ات تسدخ
 ایدر کورس ےک قرون ملا باش اب ساوا اش یکایک ارب ف لوم اکن ا۔ےئد تاماعنا

 دسر اچ دن ںی لوک یا دف فر ایک وکف رطیکن اتم تار سیروان ملا باش... لتر ریلیعامس ا ہقرف
 دے کک لے نا ےس نیر دلا ب اہ انچ ۔ںیہ ےک قرفیلیعاساےناد ےن کس لول اک درہ ےن ایک کر بز ما
 ٠ میدبتم تان اکم ۔ایگ یل توا ب اہساو لاب ۔ ےک ےس انب مالت روا یک ٹول ترا چه سارا ےھت فا او سرت لبه رپ
 ۱ ۔ایگوہ نایو سو اگ نم ے درک

 ٠ اھت اکی لیح سا ہقرف یھب اف ۔اھت ںیم ا ونےےک اتق ےس مزق فرط یک قے ر سود کیادعب ےک سارگ.....: ہرا حم کلن یاس
 تب محشر زا 9 رم مکتب اچ یر اهل گرامی سیٹ یکروزادرس۔اوہ نر اس نابارعا کس هراس ندزنچ
 3 سا
 باش لب پرت تمدخ یکن یدلا تی ناطلس خاک ن اتم نرو یا... کی او کن هل باش
 2 کے س ہوایکر ب یر میره لو چ ایلرک وک اماقم ےس تہب رواےہ یکدرکم ورش ی زار تسر ںؤآاعےرام ےن نیلا

 : ےدیلرذ ےک اداتتا کیا ٹا کاپ ےک نب دلا باش یئاھب ےنپا ےن نب لا ایف نلاطلس۔ےہ یھ حد پر کر ینیدیع ےن یئاھب ےک پ آ
 کیا ےک  یلیع ا ہقرف نب دلا باہش تو لاؤ اج آل اپ ےریمرک اہ رص اھو رک ن یز ارد ..تسد ںیم تاضوبت ےک یک اسا ہر یک اچ یھ الہک
 داپ آ ھے نل ریما دست کس نر ملا ٹایخ ۔ایدرکر اکا ےس مم رس اکباتان عج کو صادق
 اط کم ےک ن دلا باشر کک ےن ریا ۔دودرکرویجرپ مک ین وے ںی کل مپ آکا نوک کوان لد ی اطلس
 -ایلرتساراکن اتسودنہ رکھ ٹا ہرضاھروا۔ایگو ومن ےل سئاوخ کی ئاھب نا صف اک رد دص ےن یک اوان دلا باھ ںی د ٹاک

 یک روٹ جلا باہشروا نیلا تاغ کیک خپ کیم اخ م زراف گن گن لا مت سخن دلا تایغ اکہ اش مزراخ

 کروم (۱۷۵رفن ملک رج ) ےن شن ےک لاف کی یک ( ۹۹ ند رلج )ڈک ریا یری ہہ دوج ویک اپ ے را مر تم )چ لات دیں باک ل .. ۵ ج

 چی نم ولا + نقی دارنجج اکر ی لا ای لاھ پا ےدہ تھ ڑب ےک ےن باش بج کی ساعد ساھ تام ی تک
 وصول ںوت اچ یک ول: سی رام 1۱۳۹ رخ ر۲ )ں گرے سات سر دوجے رر اب

 2 ` )اے الما



 نافوطاکں ول رات اتروارکذ اکی مزراوخو رق وک ن یاس ۵۸ لوارصح.....مششلج.....نورلخ عبا اج

 اور طب ےک نیب دلا ت ای ےن سنو ےہ ایل ناتتسودنہ کوہ ارس لب سن لا باتری باد ناسارخ ںی ف
 لصئاح داد ےہ اطخ ناک سش کی و ینہ یم تروصص یک ن کش پا ایک اط کیی او کن ایت ایل رک فرو نور یک

 تم و طاق لری کلر ملا ای ناطلس کن ۔اگۓ اج وہ گنت نش زصرعرپ پ آت قد سا۔اگںو رپ ہلباتم ےک پ آے رک

 -یکر یت ات ٹراظنناےک نیدلا بابش ںیم نیک ب اوج ےیل ساءاھت کرک

 یلاخر بش: اھن سرہ اشیخوج وک بان ےک نب لا تایف ناطاس) یوم ید لا ءالع ےس ہاش مزراوخرھوا....:ہضحیقر هریو ورم اکہ اش م زراو
 لس نی ملا ایک تس لاو هل تایف 1 یروف لا یر ی کلات تروص که س رک افشا رک
 ھ۵۹ے ای ذا۵ ےن واش مز راوخر ھا ۔اگندد دری روط یئاکں یں یم وھکر اج مد رولات ںی ارھگم “مکس یم باوج

 رویا مالظودرکواز آاک نی دلا ثایخ) ناضودنہ ۔ایگ ےک رویا کک سدا یاھ دب مدن فرط کد پانی: ےک کرا سی وف
 الرز ی ی ورویاروا اضورمےنداش مز راوخ ایگ ا اھ( قا ا لات ایفوآ

 کج لار کوری ارگ ورا اک ات روت لا الم نثر یراخل لار... رک ااشمزراوخ رپ اتش

 رو ۔ یک سس اوترو یکن سا ےس چو کت او رعایت دم ین دلا ماین یر دلم لر کش اب ملاک

 سس 3 اس لو نا نا مزون ۔ایدرکہلاوحےک سا شر لمس داش ماوس ان فیت 2 یک ووٹ
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 نام تراکت یر لا طب عذر قریش ےنواش مزراوخ .... یگ ان ےس عم دلا باش یکن لاو الع
 نکملسپ آاڈود ماما تصدخرب سی” اہکر کک نوھٹنہیس روت لا الخ انچ "تدارک ئافص سیر یم ےس نب دلا ثا نلاطلسرکذ ٹپ ںیم

 ےس باج یکن دلا ٹایوکی روٹ ہدلاءالع کین ہو ۔ایگا تار باک لی گزر شاپ ےک نی دلا ایک روک دلالت

 سراج کر ملا شتاب ال ملزم کہ دھو

 ان نانو اپرا لا فا تست کا هاش مزار ايد ست یراق یہا کیا ہی روک ارم اکو ج لک ںی نخ

 سن لا ایر ول رس رای خر اکسس مزار اف پاش... کن سس یو اشمزراوخ
 ین رش یگ دلبر آل دسر ترش هراس تر لب لارزورو بشار هک هرصا کند 0 لم ںورنم تبارق

 ےہ ے نانی جد ڑوھچکد زاورداکوان رمش پ آی اولھکل اپ ےک واش مزراوخ ےن یگدن ذر یمارچخ انچ ےک وم اتے کرن تا ورش

 روان دسر ےن لگزریما نارود لا ایلاھٹا ہرمصاھحم ےس ے زوارد ےک دانپ رشرواایگم آل یم ےداکب سا وامش مزراوخ۔ںیہاج لگے ر ا

 اوا ہامش مزراوخر ھر واایدرکردب شب ےھت 2ئ 7ک نت ےس ےرصاحموجوکں وگول لون نروارورکایلر وس یش شوری ناک اک ای رور شک مزور

 کس گر نمي کا رک چ انچ ۔ یئوہ تمادندح ےک اش مزراوخ رب سا''اگوہ ےس کج ہلصیف اکپ آرواادام ال فیرشتپ آبا

 ایزو ےرصاحواں ورڈناکرنچ تو

 نکن لی زا _هاددرپپ کز( ناو ) کیر ره ےک یگاور یکو اش مز اوخ ..:یقاسپپ ےس ر
 لوہا ےس اے رار چ نت ےن ہاشم زراوخ کل وض حرار توس یار او رورم دوره کر اد زوم رک

 یوم لاپ ےس وطرب تہ یگ ا اب حس کج ندیم نیز راخ آر ہلباتم ھت ےک ںوراو مومو کبر نب ھت کاور ناکگ

 یزراوخ ناک جنکی 72ء ہے رلج ) نیا یر ری ج دوجوص اپ ےراوہ ہکیج ۔( مت )ےہ اھھکس کپ پ ماقم سا سی بانکل ٥صا .٭3٭

 اکہ ےہ( اے د کالج ل کار ج )کج اف یاد ےموہہ ےس ہر صاحع اک اجے رھپ ںیہ رک



 نافوطاکن ول رات اتروارکذاکیمزراوخد قوی تلس ا۹ لوا صح... م ..كورلغ بانرات

 لات کما راے اے ول ےک ںوھتاپ ء یز تی کہ او سا اش مزراوخ ایگ ل ٹوک ب ابساو لام روائی ےیل کر افر کیے تہ ےک سا

 ۱ ۔ایگا الچ یاد مزراوخ تساوخ ان لا ئی ںیم

 س نیر ما ےن ن ہلا ت ابغا خاک ن رکا[ اے ن لا ثان چت زراوخ ےن واش مزراوخ...یگ اور تارہ هاشمزراوخ

 ای تکبیر واش مزراوخ لود بی اان ی ادپ اک رباب ایک ادر باوج تفرعمیک ٭ہنیررم

 منت ابا و ےن فر رنو لیگ نور هی تار مصر اید لاژ شش کس رک قرون

 ایگوہ را رپ یس اتے هاش مزرا لرستان تادیکت ابر رم

 ےک یا اپ تاتو سی یر اتات کہ دج ) ےس داش پس کات مزار تر... کلر تار
 اد تن لات لیفت وب ضاح م تمرض یکن ی دلا ٹایف اھت یتاحریما مان اکک یا سی سج ےھت یئاھب ود ےس یش ںورما نر یشام

 یکے نا رکض واک اپ اکےک رکہض قرب تارہ وک واش مز اوخ )شکن لو اب لود ناو مگا سرما تاب ای ے
 برم ست چ انچ ۔ے اک وہ دا کک کت ایک یں وم اک یل ہلاک ومدو بجرف ا ےس یب دلا تایفوکواش مذراوخ (رطلا۔ یل یگراددمذ

 دیر تار ےک رک

 فای ہاشم زراو ےک رک اخ ہہ روا ںی یورک لاتے نواب ین لایک کں و زاورد ےک ہانپ رش ےن نشر... زار 1 اشثا

 سس رند بت قرن اکسل اتم مرور دارین مارال گب : ںی
 تي کس شیر تار کاش مزون اوج خاک اجر زیمنس ناتو اي کو (تارب لاو ) نرم

 رکن ویا راس کس یک اروا لاعب ےک اروا ییا میر لانه کا سل کرک یز یت تکو وو ۔اید

 ۔اوہ تار هی اقم ےداش مزراوخاید لاڈ سیم لیش ےک کرا

 یکنلغوردسر رک ر کاک ءاش مزراوخرواایگم رکےن رش ویکھ اکیلا ٹیک زات پلا ناروا ...:یاجکآ نیم اشمزراوخ

 کب تان نی ایکن رام عون بش رپ نالاطوک کیا سا دم جت گی کت لایخ سا ےن اش مزراوخ۔یدرکرہ ھآ
 ه7 حوا راس یئکوہ تسلی عن وف ییہ اش مزراوخ و یگوہ یئا لاک اتم ےن

 ۔ایکہناور رپ کک کت ارپ اسرار کر یر او ساب سن لا تب لا... کک ی رو

 ہصرکبا رب داش مز اوٹ ۔ایدرکر نہ یھبں یھ ےس لک ےک ب آو دسر ےتتادوجایکم ئاقیچ دوم ےن لاو برقی کس شکن بر اش مزراوخ

 یاب سا یم ناتسودنہ ہص و دایز اکر کشا ک ںیہ رومن کوچ ای عذر ات ی وی دلا تایغ کا اگل ےنوہ کٹ نیز

 رند سا ۔یک ئی تشک قره مزار ساق تک ور اک وفرح وات ری نی لا با

 ین ہلا باہ اھم ںی رنز یھب ئوکرواے یئوہ تسکقوکں ویمزراوخ یم گنج یکن اتاط ہک( یھی چپ لیٹی ووامت مز اوخ دا ۔ےت ےن رگ

 رز نمرات صرکل آن مور ضاحم اس نیکی کے فوخ ا ےک بے دے ایک ر کین انچ ۔ے رآ نفس ناتورتب

 -ےےہاک ھ۵۹۸ بج دام عقد ایگ اورم ےک کر ےس قمر کروایا اور اھ اک ارب ۔وہ

 زرد تسد یم ےن واش منزراوخ ایچ ینزوخرک آں یلاو ےس ناتن نیلا باش حب ےک لا... :لیپ تورم کب ماش مزراوخ

 ےس ری ےک یا ںاہچ ھن نایماب ےیل ےک گنبواش مزراوخ ےب ا آی ےس یٹزرفےکر کت ار آ یش یم ئالطا یک یک یم نامسارخ

 ( مرے الاد رنک لا بت کارو نشر. .٭٭



 کا ا اکا ا ا یل کا E E ا کا کا نافوطاکں یہ راج اتروارکذاکییمزراوخو قوم ن یاد e لوارصح..... مضر... نورمظ نہار اج
 رواای ×ز اشم زراو انچ ۔ ےک آم اک ید آے تہ ےک نہ ۔ے لک یب فیر ں ووو یوم یک س ورم یکہ اش مزراوخ ےس
 الا ڈک ےس ی کز اپتا ےس لا تن. ی اک مالا و ولت او )رت یمارواایلر کرایا ہت اراکممزراوخ

 ےب ےہ ر س مایا کے س ےس دارا یارو ایہ اچ لو نب دلا باہش حب ےک تسلی کاش مزراوخ.. : یاو تار یک تب رلا بایت .
 روا. یک لا تار تس ول ےہ ایکو اقا ناب کس لا) نیب دلا ثایخ ہک ٹر جیب نارود سا۔ایدرکم ق٠ ےۓاج یداغلی پ مزراوخ
 اکر وم امو کپ کہ تساوی رز دار کت زر خ

 ر اے کبر نب نیر 2 ورم ح ۵9 9و امج کیا یکں وراررم ی زرا خ : :گرپگدب روال ک نویز راو ورم
 وک یب تن بھشھتاس ےک ج فی ڑب کیاوکی کہ تروصنمروااھٹا پناکےس صف ذی یمنی کس اکو اش مذراوخ ےک چو رمز کولدنچ ےک یتیکارام نوف بش
 ںوی زراو اچ ۳ السی ۳2 یار اف لعف لم ہلصاف ےک ںڑک کدے ورم ایکن اور ےس شف ےن ال سیم لہ

TIEندد رد اله صا ےن رک یزراوخ مرتب ے زاورد ےک اٹ مشوا یوم لقد شو هم هدر انچ ۔ کدے د تسر  

 لوز رور وصون انچ ۔ایاھٹا فط کرکت روا ےس دان معا ےن ںویمزراوخروا۔یکت ساوخرد یکن فو ورود اس
 ںالاڈراموک بس ےن لویمزراوخر برگد لوھکےززاوردےک ان رش ےن

 ب یک ےس ءاش زر اوخ اھتہن اکہ ر اچ اوہ مدص تی امن ری ملا باش... اورو ال کن دلا باش
 یل یلا نب نیب دعا الع کک رپ تمولخ یک وبوس ےک ناما وری ساعی فسا توکار راک مات
 را ندرت شون ماچ رپ ناتو رب سل فرا یک 1لب ول رف شه و93 رگ کیر

 باش اس کش تار سیب نایمرد ےک ےن ہاشم زراوخدھب ےک یاد یکن یدلا باہ ...:ہلمتب تارہ اکہ اش مزراوخ
 ماک اک ناج ںوٹودوورگاڑپ کیآ اب رایگراج دوا ماہ سس اکک نج دوا ےرصام ک١تر خ 1ےک نابعش ب دنا رک اقم ےک جت اھب ےک نی دلا

 پو شی من کسا نکا ایکو م تا اکرن کل وراورم یارک یان دایگ 0

 یکے ید بی رفروار کود وکءاش مز اوخ۔ شابک ارب سا اھت ںیم ناتسزوخ لین نم نج... :اکوووآمزر اوخماش اکل کنت نیم نش
 22 الاش مرا واتس نا ین رادان ملا باش« ےک ناسا عن وتو ییا پ 7 کد مپ ےس سن
 یی کاش مز راوخ یم تلاع کت اف ےن ین مگن ب نشین وا لت نب نیست ای د کتار ناتتس زوق تس اورم یارک ان ا یر اورا چ کیدا
 ۔اھتنہدنافھب ےس یلاھٹیا نکنئاوہ نادیہ پہدرکووخ یمن یک اکو اش مزراوخ۔ےک قرفزچے نچ اچ درام

 تر مرا ست وار مي اش کر مر نما یا( تار یاو ) لاغوب حب ےس ا م زراو و اخروا اتوب
 لک س فوق ایا طب تس قاب کس یا -ایوش اوج ساب رک لو تا اچ کا شاورصایاروا لاتین
 مزار ورم نیکی رولت یک روک زار ش ںی تمد یداشمزراوخ لس گر ش فی روا ےک رکن باقم کف یے سجد کلم ترش
 یگداش مزراوخ ک رابط تع اطاق رتم زا روا ےک نادر ا اتو ایا اید لوح زور که شرک س فاع اک ےس د نام اےس ہا
 درمیان لار ال لا ادا دلش تسدخ یکواش مزراوخرگک الچ رکوہراوسےیل ےک ےن وہ اح لھ تمر
 نیل ذیل رد اب شرسرکد اج ںیقنجر والا اورصاح ےن اش زرا نان

 ج تاب نام ںی 5

 تے (۱۸+ فضا دلج لاک راج ) فسا خلاف ی (۹۸ لا رعد دوو اب ماچ ( رت )چ اف ج یم باتکل اھ.
 را نون بشی نان فر راک ہکشایھچن بدلا باہ انچ ےس تر ے ایک ریقاس لپ رتیزومت



 نانوطاکں و ران اتروارکذ اکی مز راوق دق وج ن یظاس

IE7 اروا سایر ورم اک کت ارپ ےس داش مرات رکی نالطا یکی او دلا باہشتتفو ں  
 ےس مه مرا. یو ناور فرط یکم زر اوخ ترک( یقو کروا ۔اڑب ٹولے ناتو رن تب اوچ یف اغوب ریما ت ارپ رو
 ہزرا ولع ے ےہ ےک ن دلا باہ ےک رک تقاسے زت تیار ام ملا باجش قمر دریای رم

 در اس شب سار ےس فرٹرہ ایک "نی دلا باش سیم سا درج اپ واں وخ ی رکی رتب کا اتے فرط ں وراچروا۔ یک

 ےس لکشن دی اتترکت سرد تما کر د یل یکم فورم ہد کد اا قرب کن راوی یاب شںوخ

 11 وان روت من ست ےک ے راہ داور م یارک ان ای ام کری ورکی یا ےس فرط دو٤ کوہ یئاڑلتخہ ایر ھپے  ےرسصود کیا۔ کما

 ۔ایدارکل ےن نیدلاباہشوکس ١ت وم راقرگتععامج بی زمان ادم ایا ار اب س یا یا

 تساوی دریا ہل اقع ےک نیلا باش: ےھت نا ا ملتے کر اروام تقو سا ےس اطخ ناک ت ےن واش مزراوخ ھوا ....: لے ےک اط ناک
 ۔الپ ےل ےک ما کرک اخ ناک رک یورک اک مززا رن یک اوا لا باش در الو شکر اخ ناک چاچ ۔ک

 روا ےک ےس ام دار انسب« و ایم نی علا باش ںی ال( داوری ہیک سم ہی

 ۳3 ےۓاطخ ناکرتو رک تا 7 تہ
 انا قم قو تماس فرصت سس یا تقو لای اپ ناقلاطرواء یک کت اسم f .-::.-2ة-2+++--- فرط

 برو کذ م ےک نی دلا ب اھت کک ےس اےس یتا او اا ای ٹاپ اپس اروا

 زن ارایش یاس یا وج یک زم یک یکن ی دلا باش ےن ناقلاط یلاو لت نب نج :نی لا باهشروا رنج

 وب ںاوہ تاور فکس مار نودنچ نا باش لیدر ام تایر مدد ساسی ًیجاط ےس یگدنم
 ۔ایگتماخ ہر۶ کب حاصر ہر یمادواایلےل دتا ےنپا اج ون ما را ےس واش مرا کت سلف لات نگر

 : یں زاویہ دفع ایکو وہ ادپ فالخا طے ںیم لورارر کر رو 1ما ےسرم یکے نرم ےک نیب لا پایش... ماپ ںیم طا یروغ

 تمابن ےن نی ملا باہش۔ںیہ ےئ آر کٹر طلا نواری مکس یک رشت

 0الی جودا بود فرط یکی اشوک کک فک مگ روال 0 یناتسودنہ روا نین ےس تہ

E2ن اش 27 2ک  

 ایش نیب دلا نر اسکا یب ییا ےۓئ وہ اور ےس اے وہ روہ شر ت کرم ےک نیک لا ب اہشوج ےک ںوم اک نا ل...

 اس نو E اک

 ie عیب رم لب کن ما خیا
 بام آم اک یم کر ملا باش ن اطلس کر اظ روا
 ےن اتسودنہ ےن نس تے و ایان

 : (میزتمنریلروطم فلج لک ایرج

 یر ےن ار ا الال وا و



 نافوطاکں یل راج اتروارگ اکی مز راوند قو لس Ir ل ندرظںیاترات

 ےس تیبا یکدت سار اطخ ناک رت ۔ایکہناو رے درد ےک کای زور عت یک وف با ےن دلا بابش یں ما اھت مک تیاہف لا یلاپ نت
 روا ےک ےک را اھ تو مات ا اے روط ن رت ان ملا باش یت مته رٹکپ ےرمےرصد ےکےرد۔ےت فقاو

 -یگو ہنر جت یک رودرا کیا از یتا آس ےک ےک ید لا باہشرک ف وا ۔ اھت اتا گا ب رفد اتا بو دنزوج

 ی SR :رارور سیو ےس اطخ ناک

 ناما ےن ہر او ند ی جاپ اب ار اے یہ ن ب اروا لالقتسا تابت نیہ دلا ب یر قوم لول تندر ۔ لپ تو

 گب تک دن بوم ےس پھ اک کش کا دم انب کنی دلا باش روطو دیش امر تسریع اکا ناک نیم اھت یر یی
 ےس راشلے۔ ناراوسوکغ ےک فرط کاری اک یا ےک ت اکے کت کے کہ مالا گل ئپ ےس
 کدے ی اا نانا ی ےس ںوتسا فرش تک یر کت سم کب نا نااریمم ےئ و ےتاڑودےڑوھک

 دلاپاہش ری 5 خ ناکرتیغ انچ اک ام خاکے دھرم
 یو لا کن علا باہش ی رحب ےک ی اے اک +ادق اد ۔ی 71

  باہشرنروگ اپ (نامسارخ) تارہ .:یرارف کل نت نب نت

 3 ۱ےن( یئاھب ےک نیلا باش )نب دلا تایمن نج دوئم دلا تایمف تصور واایگوہ یم یم عد ۹۰۲نام
 نج کت رو سور روا ںورناھک۔ اوہ عش ےس تاعقاو نا لت نم نس ایل نیچے رضحت ےک ان

 تا رخ یک اھت کو یک رر ھم اسے هاش مزراوخ رو فخروا سیل ںی کک روا تقلا کم اشم زراو ۔ ںوگول نارہاظپ

 . ۳ 1 یر یز راو

 سر بنت ورا کاور تار ست رقیه زرد... لم کی روغ لک ںی نہ
 چاق رول گراد فو تا کمی یر نه تند دلا تیغ ترکی روا اشا
 وہ وو مت لا ایم غالطا یک اس سا ےس ہی دذ یس اھت لان ےک کے اہم ےس یا یی کشا ےس ہاشم زراوخ تن نت
 ۔یدرکی کن وال ےک ےن ال سم شوہوکل تب نیا الو ی تس

 ظا نیم اظن یر تاک با ایکو روش مے خاس وردوا ںور شک تی بق یکس اوکل و نب نس ....:ے روش ےک لیس نب نت
 ریا ۳ ج تع اطا نادر

 رمو ہر اح س راپ رد یت شپ آبا ۔ے درک فالف ے رم لا زد رو ر دلا ت اینک شی دنا ہک د باوج ےن ر

 ۔ ےس ہالچ ناپ ےک دکن لا ایکس تار بر طب تیپ بال دم سر

 درک شے عقاو لوکی لات این ایگ اور ےک رمکت سردرفس او

 لا ےس سنا۔ایکف وت یم یترضاح ےن رنروگر گا اولی منکر تروگےۓ سا ےتد وب لاری ملا ث ارور »نازک

 مت جست مس دا هدر حس تا کد نی دلا تایخ راک آلا نس

 مانع تلخ ےن وو نیلا ٹی یوم اح یم اش رب ردتساوخ ان لوادر مزے انچ ےہ مز ال رک یت

 2انچ ۔ایدر کاکڑ ا ےس یبرضاح یھب یا ایک اور نام رف کی کوک قناری ناو
 -یدرآت یو اش ما” وس مال ےک

 ےک رک نی ہلا ٹایغپ آکے سہی بس ا کی وے ارے اقوا
 نک

 ےک روگ نج ہلاک ا

 دعب ےک یا رہ "ام یل

 پا ا توک کن اقا اط 1 نی ملا تای



 نافوطاکل ول راتاتروارکذ اکی م زراوخ یو

 تارہ تموکحب یکہناور تعلفت شرم یک از نیا ے لاک تب علت:
 مزراوخ کک ت اپ سر ایا لر نا کس هاشم نکس رک لر لس ید ماش زخمی
 نوش ملا بم ہلصاف ےک لر اچ دا اح اس ےک مع ہاج ےپا ہاشم زراوخ یر حب ےک یا ایگ آسا ایمر کشا اش

 یب رذ یسک اھت ںاد تسایسروا کالا ڑج لیلت نج نت ےہ سیکھا تیغ کہ اش زرین وہ ایپ مد رکو وخوا لکت ب ن: یورک
 چاپ کس هاش مر اونا یه مرا اگر لات کوک ار ےسا ےن لت نب نین ڑی ارکرواپ ہہ کر کشا یی اوفے
 ۱ ۔ے ناور سب تصدخ یکہاش مز اون تف ھم یکں وی تفت ار یار تست ےن لک ب نی انچ ایگ

 و لام ییا یکل نب نسب ے ایگ ؟تارہ کش اکو اش زراوخیکرک ی دوی ہلا ای ..:تاوکووکن دلا ثایغ یک ا ار لاا
 اکت ارہ لا کے ک کس وس تاب ا یگ ن ست نب نناای دلاڈ یم لیتے ک کر قر کوک ورادرسروا ں قا جےک ا ایل رکا اترو بای ا
 کا وہ موخی وکم تینا بج دوج واہ ےک یا رکی ابطا اک ت ع اطا کدوم نب دلا تاغ ے فوق ےک ہول ےہ بناج دو ملا ثانی
 م تم رف یک ہلا تای روم نخ ے ایل رکا ییز ناروا ب اہسا لار یگ یک ا ےن سارا ےہ شئاران ےس لت نب نسنب نب دلا ثایمخغ
 ۔ایلرکدعواکے یہ درکہلا و شو ا ید تشاد ض۶

 ایک گوربش ےناسورر کوہ عل ےس رخ یکے اج وہ طض ریت وریا ی ازا رواے یا لت ۷ ن ...یزاپ کرد یگ لت نم نین

 تس شون یکت مع اطاراہظ ا مکں وہ تچ اچ ےہ لم ۔ ےہ ایدرکی یاووکرکشلےک هاش مرا نشو یا اعم روا یراق نشه رپ ہدرکروخ

 اس ادا فست استر زد خش کیا م نل دت کن اب ے رم یک گو یی لو رکناور لم تمدخ گدو نب لا ت ایف ن اطلس طوخ کیآ
 2 کدر ت ہی ارہودرب ردوکدمصاق ےن لیرت نب نج ای درک اور تر کر صا ےک لک س نر دا لیت نب نت کا اج۔ایکدنپ

 ےک ہاشم ززا روانا اچ دول اشبمنے ےتارےرسود اج پیمان ر یکن د سرد داس کت اد بج نگنلںوہہناور ب ئاچ کوا در ےک
 ۱ ایر رویای رص انچ ای ےک لاو تار ور
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 اکو اش مزراوخ دلو اور کنش ترتیب آں اور کشاک؛ اش مزراوخروادص ان دت وچ رقم تارا اشمزر او
 ایکو شاد ںی مشا یبہ راھ رک

 ںیم ںوھگ ٦ یارک افر اھت ر ےک صحرای سی ینا وخاوہ کدوم نر دلا ثایغوج ز لیا ےن لکت نب نح ..: ے دای نبات
 یکدو ہلا ایفا نان ےب ہد چ انچ .-.یدازم یو الجوگل و ام ےک کروڑ تول ای درکردب شور عاص یضاق داور ںی لس کل ی ٠

 یو ضعف کش مزار تار روا کس هه زور یم تمدخ

 رد لو یر نسب نا رک عرف یادت کت عقد نوک لا تا... یار ی اقلاط لاو اس
 افا ناکا ک ل وار رواق م ما یک( ناتلاط یاو ) ناری ریما یکن اور تارہ ےس یخ یک یل لاک ےضیق کس رگ زراووکت ار
 کن ناریبم تقو ےک ہي ایمر وا یب مکس ئاس ے لیبر ت نب نج ےن یا ۔اھت نان یل سا ءاھت ای درکل ورعموکس ا ےن دوم ملا تری کوچ
 ےن سج ناری رک اوت اچ ود نارا ما ۔ایکہلمترپ لوارہ ےک دوب ہلا تای ےن لک نب نسخ انچ ایاھٹا فلع۔ایکءدعو اک دو
 سرقت نکس تیک بتا ورق نوم رارفاک ی ا ایک ب

 یک ورش یکزادد تسدرپ ہیرو تاضوبتمےض ہر یخو سناب ےن لین نب نند ےک یلایماکیٹراس سا ....:ںای بم اکر لم یءاش زرا وخ
 شش ک(ل ایم لادن لاو کیف نایک ات رک نت ارم وو ر لا تاغ ایدرگم رگرازاہ اکرام ٹیلروا

 ۱ دیر لک تار وصف هات مزار ید کور ےن



 نازوطاکں یل راجاتروارگ کیم زراوخ ق وک نیلم N لوارصح....متشزلج
 اف تاتو لود رس یر مات حب ےک تلک یکن بلا ث ر

 یر EE راک ںیہ وج کف نج ںی اج ےس ہڑ اچ اناج سم کد م تیار اروا ی ما ںی
 : _ایکت یاب امساو لا رواوارراز اکو ں ولر وے 00

 هیات قم یر را گرما داش اینچ اه ےک اک دحل ا. میا
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 تاج 4

5 
 و ٣غ ری زر تچ یادم کر طا کاش مرون اب سارا اپ لص اف ےک سرا ےس اس

 هرات ارواسسو مس داماد وای ایم اپ یاو نر هات درک روشی ۳ اوہ ٹاور یل ےک ےنرھک
 ینا رت ہرصاحباش مزراوخ کت ند سلا ۔ اک رکن ودم یکن ید ےل سا ات فورم شیپ ما اما اراتک بام ےس فل
 ۔یٹوہہز بی ید

 رارگےن زوم دلا جات: یے ہک ا ۱ 0 لوا یکں ایصاپ یاد نب رے تک ایک 7
 باے 7 وار گود: ے ر لوچ مقرب ہسورھبےک سج 7 اول روا تاب هاب روی روغن ها زر ایلرک

 ےگ ےک تو لیکس و اش مزراوختساوخان لواب ےن خ لاو اہ وہ عج واوارکم یل تہ اشداب یریم مکے س ہم بسانم ےیل ےراھت

 _ يگوہ رضاح ہنادنمزاین ےس رن کت حعاطا رانا سیب راپ رد زر ایک دو اکے ھڑ ہبطخ اک ان ےک اش مژراوخ یا ادرک کت غالطا

 _ے اکہ ۰۳ل الا کر واہ ھت اوری ۔اھکر لاحب رپ تصولع یک خ رگیو تلخ وااپ آں یہ ےس مار او ت اش مزدا

 یک متن یاد ناچ دوج کوچ ۔ای درک لاوترش ےن ییا نا یخ انچ ہ یاب ریپ ناجروج ےندوامش مزراوخدحب ےک سا... فقر اکر وا ناج وچ
 ملا تا. هکر ده ےک ےن رکےن اوج شی وبا نک یک یورک یاخوا کرک ہا توک یک ہا ےن هاش مزون کات ریا
 ۰ یار نیک ووارما نکی اید اک ےک سنادی ید درک او شک تعا کر سلام لانه ٹا

 ھج ےنواش زر اوترھوا ۔یئک اج یکی نیا یکے یاران یک
 ایک رقم ناتا کر ترخو ایکو ٢ رب اجرک وورود درک زرار اب مرد وناوہرضاح مر ای رد

 نیر مع )نب دمادامت ں وف نا یک وا فرط یک ےک کرب ےس ہاشم زرا :ا لاح ےک اطخ ناک تروا ےب ن تاک مز راوخ
 (ن ائ رگ ) پارت "الو اس اپ ےک نب داور نبی مس هاش مزماوخ_ تارا رک رت (5کلاک او نب
 اے کاہے نیم تاود نب ریاکا ےریمرامش اک ا ۔ے ایکو شاد ںیم ءارما اقا انے رم

 واتس رم تساوی واو ت یک ا یک داغ لاک سے دکتر ی ےہ یابد کیا اور لے ہجوروا یت ۶م ڈراوےےا

 کیک ےک رک سرما سا ےن ہم رت او ۔ واچوم نر ضاحہنادنمزاین کاپ ےس رم م کی دارو وا + تب ںیم یم ےہ تی ایکی کم

 ہد: تب نار ےک نایما)راکد دم یھ [ رمو روا اڑ 2 ری ڑ اک اخ ناکرت اچ یر سودے ےس وہ ےک ہر” اھ داش مزراوخ در

 بیتا یدو ناک 2ے واش مزررف یورک لاو فلک دا هات مزار کتاب هیت لو غ
 و سا

 ےک ہاشم زراوخ وو بج روا ںایلاوب ےس یلاو قلم نی رکے کرب

 ےن یم ےہ ایک ےل اوع ا ےب ےس



 نازوطاکں ول راج اتروارکاکيمزراوخ ہت وج ن یاس Na لوازم... مل ..نورظن ترا

 ( مات اش ) قوی ےک ےن د بجرفورکڈ کاخ نکرد مزار گو لا لوک تقو اردو« یار

 ی کش موس تسکین تا -ایک راک اقلاط ےک رک ل کام قرب رنرت ےن واش مز او. یر سو س
 بتخ ادب اوج یر انا وس رکاب ماغی اک دہ تم سه نا روم ملا تار دا«
 یا رکی نے دکب بالا اڑ راے ے ڑوا وک روع اوہ لب اقم اک ں وج وٹ ںولود تفوست۔ ایگ 7ںیم کت نادیم ےک ہک

 و لا ہو ج روج لاو ںی ناقتلاط رد ااوہ د چوت یکی هشت وسدیاشکےک کل اخ واش ذر اوخ۔ کت بساوشرد یک یگ ومب تسر
 ادات علا رک اکن اقلاطوکی ا کیا ےن آے اے فرط ی اروا ایل رک بافت باما

 نا یکن یکی ہلا ماج ای رم نوشت اتر اوپسروا نرد لاکے ہاشم زراخر حب ےک سا... :یاکات : یک زرامخ رب راوبمروا نیو کرم
 ای اب تارم موش تسو حس مچی اروا یک مجرب وک واش م زراوخ ووم یا ایگ آپ ہلباقم رک یوم ایکس وعاآ

 اوہ ق راں واوا ے یا اوہ رض ام رکے ف یارب یک کا یا 6 دلا ت ایغ مس متا۔ایکے اپر ہاپ ےک تارہ ےن واش مزراوخ

 ا ا ہہ سش رس گز رم .:یاک الت تییچ تساپ تس نایت لاو
 دا ز ےک نیک یبا( تے ال گن بای رپ ار تع اطا یک اش مزراب یاد م ب نت باک
 دد باج فاصرکنایک را تا کسا ےس بر ( ی آن ےک یا توک کن ات ام توک

 لت ن با ےا اوہ ضاح شییراب رد ےک ہاھش مزراوخ لب نیب عاص یضاق ںیم ت رہ مایق نام ز ےک ہاشم ذراوخ... :ہاشمزراوخروادعاص یش 7
 توان زراوخ ےن لت نہا ۔ای آں یاد دعب لاس کیا چپ اھت ایگ ال چ یم تصدخ یکن یب دلا ثایحنی ۔اھتاید لاک تار للاسرتشذگےن
 رگ: روا روا ید درک نویس کافر هام :زراوخ جانچ ۔ ےہ ہاربرساکل ورنہ تعج ر روا ے اوہ اط ےس لوی دپ کا دج

 قم رد باس فر کلن وا رعاص یقه تا رب یی ایکررقماضق و رم

 دش ےب ا اوہ زرقا ناور توک یک انکار لات کنارم لار درا ن دلا مارح :یئاھب اک اروا نئاردٹزام یلاو

 تصور کشک هاشم زر اب اش یم کپ یم ناج جب ایگالچ ناہ ج اھریس ذنای آہ: سیم اب ےک ساوکل لا ۔اید لاکنای ئاھپب
 روات اقاوےرامسیکو اش روش یھب پا ےنواش یک یکتا ی کہ ےک یاب ےس ا ےس اروا کت س اوقرد کوا رباےس ا پرک
 ۔گدیدت اپا یب ناردن ےنواش مزواوخ ےک

 یی دلا مالش ہنامز ا ۔ اوہ ٹاور ےک کن ارد زام ے ناجرج لی ن٣ ٭+ اش ی مک انچ :ضفاکم زراوخواش رب ناردنزام
 ناروا ماش کد قاب رک سوگ ناردن زمان رام تو ایچ غ ےا ےک ی اٹیہاڈم اکہ شورا
 شور( اردن یاو )ہد جم ےگ وہ نارات ٹدا تاہم ےک ایگوہ مکا ازاپ اک ی رزان ھت ATA اکن ارنزام اوج

 یک دا اگل ےناجاھڑب ڑی ہبطخاکم مان ےک هاش م زراو ایل رک یورو ل ایام اش ورش ےس دام ےس داش لتس اچ یم نحل

 اک ےے رکے تساوی لا نا ها

 یتا رشاروام ےن ںی ول راج توی تستر هاش لک نر اطلس ںی ن جک اھت اوو م :وورک ی را ان نس اطخ ناک

 -ںؤ چکن ام پا
 رب اھت ترک ییا تنوکحسں یم ںدریشوج اھت پ ورک دب ہناخ نشیداب کیا ےگ یب رکوای ےس مان ےک یرات ا رھپ با لیتا ناکرت

 دل کز وا فارطا هدايت بن انا قبل ۲ے ےک ہا گا رخ ا رک ایق خش نایک اچ



 نافوضاکں یی رات اتردارکذ اکی مزراوخ ہت وج نیظااس 1٦ لوارصح... شش لج...نوزلفن راج

 -ه تر شر کروانوفاس

 تل 1وج اھت ےس شاخ نانا ھکہاراخہ ودنقرحن اطلس بار اکهاشمزراوتروا قرن اطلس
 ےن ںی راجا. ںیہ ےک شا لسلا ناطلس 'ینعے ست اھت اج ایکدای ےس بقلےک لااخ نا” اراہہدنق بن اطلس۔ ےھت ےس نادناخ یباش ےنارپ
 نانسی نر ی ا ییا نو ےس اھت ادرک رق ارث لوقلع السا فکر ورا
 اا ا نا تمدخ یک اش مز اوخ اوہ دھات فرش ناف یار تل ین ال راک ورد

 پ آہ دالخ ےک سلا ۔اگ اج دوپ آی تات اے اتم ےس ںاوہ وص ناوک وی رات ام عرش انت ہکای کہ دعویب ےن سا ۔ یکدایرف یکم مکس لو رات
 ساکت سکس واکس اچ از ہہ کک

 ےپا ےن ناطلسےکارافبدوادنقر اے اہایر اکو عو اک کک ہر نت آل ےک نانی تاج لا :یراتروا نانی اکمم زراو واش

 رواایگوہ نانا شاد شمارش و اید م تمر کا e رک

 ودر 3

 واخ کک زرا ما نار ناچ دراو اش عی اب ےس اکا یکم اظن ارپ روط یا اکے وبقت اہ ھے ار :تللمییمانا

 رو لان ہلا نارا ین یر ناک سا جذب تہب کیا توتر پای اقرب یک اوخت اودروا ںومام اک اوج

 ہایگ امم دہن ےس یز روکے رکے رک یف تر ایشو زر اچ ءیت اجرک پاکی ر ودر یر دلا نداریم )کر واب ےب تظانح کن زوز ٥ رشک

 ا روتر تن تماس تفت کمال اقای نام اکن رکاب اتوابا
 ےک ںی رر وا روغ یتع روا ی رک ےس وو ۲ دلا تایغ۔ ایر رق ان ییا یک 1 سس رواورم اید مک رل تا تارہ وکں وج کج

 مدارا رتقای اشک لار نا. ںیم ڈے یا ےس ای

 بیر یک لابی ۔ ام زر اون رک وک وف یب ادعا کلا یار گی کہ اش مزراوخروا گن بوت ۲

 کاپ فلت یو لی لس ہا امت نا روہکوکن رک

 ےن ویرات اتوکواش مزراوخروا یوم تسلقکں ونارلسراکرخ اجماع ام هام روات ےتاج ؟بااخ یر تین

 ایگ اوم مزار نا مسافر

 ےک انور وبشماکر خا ۔ایگ آم اکش یم کج نادم واش مزراوخ کی وہ وہ رٹ :تالاعرواو الا یک وم یکو اش مزراوخ

 ایگ ساووس اکی یر اتخدون توکح نر وگک یک رہ داد ای مت ناسا کس

 نیس اد اھٹادرصاحمرکن کر قی ےن سا ۔اھت کی ش ںیم ےرصاحم یھب نلزو ز یلاوءاھت ےہ ئک ہرصامم کتا رہ ریہ اشیخ یلاو نان کنز

 ی ار کت سر ان شریف رک و اشیمم ےن رو ایم یلاو لات لک کس لب لنوو

 یک ئابد اکا شناس تب کاش مراد تک درک العا اک سوکر اترو ےک رک یھکب رض تا وا شورو علا

 ام نت هاش و ایل لر لو( سا رک روان ہاشم زراف ےس کاایک بنا آ

 رقیب روس ہاری ریما کیا ےھت ےک ا کرار کوب بھ ۳ جتتو ,  پ7 لہ, کم زراوخواش

 ہو مااا اش مزراوخر وار الو اش زراوخ ناطاوکووخ ےن سا کی ات روسی یک راکفھچ ےس نام دیق یک ہاش مز راوخ ےندوتس نیا اھت کوہ

 چاک وزو زق )۰۲غ درلج )نشا ید دجدوج وس اپ ےرامہ لیپ رکذاکی جر ش یھکر “۲٢۰ دلج لا رح ©



 نا طاکں یب راج اتردارگاکییمزراوت تو نیس ۷ لوح... شل... نورظیم رج

 کس لوذودنچ ۔اگل ےن آل نیٹ ےس زاز عا باش کو اش مزراوخ ناطلسوکو وم ناخن ۔ایگ آل یئاکوھڈ سادات گراف رود نا مرا ات *

 مزون سا لود تا مرگ اس لا یو کا ت” اہے کر ات اھتاوہ اندو اش مزراوخ ناطلسوج ےن دوعس یارب

 راجا ںورکل صاح تابع قت اذ یکتا زور یششدوجروا۔ںود یھب ںی ور لودر شو لایعو لئاےپاےس تی 2 اپ ۲ نوجک

 اوہ اترکم ایقو ولید ره مزراوخر اقوام ایدوکوارش مزراوخ رک یخ کیه دوعس نیا ید تای ےن سارواایگ آیت سا
 ایگ ارد نھ ڈاک اےک ہاشم زرا م ککے راس اتم دفع ےب ےن مزراوخ لیٹ انچ ۔ایگ یم ذراوخو ہاشمزراوخ

 کک کروا سیم ناتسربط ےن ہامش یم یئاھب ےک ساھجپ وج وکء اش مزراوخ ےن تمولع یکارا.....:ہرود امر اون اشروارارف 6ں وتس نوم

 چاچ یک یک مزایا اپ تماس رات اتریق داش مزار گر ورد نا کد غرالطا یک ا ءاھتای کس یو ایم ےن نام

 تیز دو ملا شا وا کاج لش تعرف دو نیلا تاغ ےک هاش یٹروا یک چ قرع ت نان کک یک لکان ڈے ےہ ےک لوپ
 ایا اس ما او

 سا. یر قم روکے یا ےس فرط ا ےک کر اپ تل اح کرہ براین مزراوخ۔ یک واب ا یک الصا یکر هاش مزار
 ںی اتم ے تاتو تشک تصرخ نس اوآں ورڑ تاک سا اتو کر کت را کک توما ایگ ارپ دع! ےک

 2 ج ےک ہال اوت اعتاد ۔ےس د تاہاعنا لوم ا رک کا لم نارقروا و

 ۱ اک ےک اتوا زیکر عر( ھت اپ ےک لین با یم تاراوج)گشاکءاش مزراوخ... یا یک ذراوخو اش ےس لین نیا
 ےن یت نئ ۔ایگے رہ نج ےس ںوی رات ات ےک کر وبمں وک ڈے ایرو واش مزراوخ تو نرخ انچ ۔ے آن نیب لاعفارب کس نوک نیا

 مزون کت رهروان اش یاد لاحفاع- ب ےک ناں تمر ید اش مزراوخروا۔ ایدرکدیق ےک کا کور کشف ریپ ےک: اش مز اوخ

 جج اپ ےریموکع وف کریم مقتباایکب سانمایکے متی ہوا کک لک ن یا ےس لایخ ےک تقو توحمحمارزگیراوگا لیپ کل یل نب وان

 ےل ےک ےناج ری دادا ار اوم اج یاو لرغط نب کرلجر ما یم ےک لا سا اکو ہد اهدای تب ےک اسس ہل اتم ےک ول رات تک هود

 مات لنت اون س رس کی کت یبادہوکک رلجر ماری رو غخ ھوا ۔اگۓ اج پا اس اد بی رقم دما لو رول

 ۱ ۔وارک شق رب تارب ےکر کار کوک

 لک ےس یی ات خادےک گر لری ارب ترابا کت ارہ ۔ادہہناور تارہ ھتاسےک لوراومرارپ ود کلچر ماچ انچ و :یراترت ی رت نیا

 ءارمارواء سر سلنا بی رت تارہ اتر یت نکہ اھتاکچ ہر ماحاکت ارپ ںیم توک ب ےک  ناطاس بان کا ءےت ےک

 رک کی فلات کی ت اےک لین نبا ےن بد اص اوت تنطاسلارمزو ۔اوہ ہناور ےیل ےک لاہقسا ےہ ےک ناووخروا۔ ید مک اکل اپقتتماوکت ارپ

 گرج ما تارا ےس ےڑوھکےیل ےک ےن الاھب باد آل یت نیا ۓئوہ ےس اسے ؟ک رلجروا لت ن یا یب سیج . یکن ہل ےن لن نا
 ارور نا و کس کر امگا کل رندر نر ےن ںوہ اس ےک

 رشےن بحاص لون تنطلسارمزو اي رب مقر لاو شرکت نا ..:انوم جز کل تک نا لو ےک گرلجر یا

 رشک ت طا زوروا یلر کور اھ ے کالم را ای دکر اھت اک ت ع اطا یک موکت ماش کدو نہ دلا ثایخروا۔ ےی دارکزنج ے زاورد ےک ہا

 ایک یشوکل نت نیا کرمی رک راک حس سرکار ورک کد ید یک نل اڑ رام وکل یت نیا یم تروص یک ن رکن ےناوج

 سئاوک یت ن بارک ھچ ےن کردجر یما۔اہا لھچ ارب دواں ید ںایلاگوکک رلجر یماروا لب نیا مو راک را شون تن

 8 ۔ایدرکغ زؤ ےن اسےک

 تنطلسلا بان ناخ کلرک ہاشم زراوخ ید غالطا یکل ا یم تمدخ یکواش مزراوخ ےن سار اور کن لے تار



 ا یوم 1۷۸ لوب مح... مششرلج .....نورلخ نہار ات

 ۶ ہین مکی اترپ تا رہ ہرصاحیر وا کیک کک رللچر یا وکن زوز تول ات وان مانی
 کمک 0 ر ا در ںی نی دا

 e تے ےس

 اقا آ اتکیب ربارب ےس ںوررنامککےک ہاشم زراو اخ زو کوچ ۔اھتد نب لف ستارہ کک فو یا او زو :طق اک زراوخ واش رپ تا رم.
 قبر میکس اوج مش زو هاش مزدا ان اد کک ےک یت م دانم راخت کک

 رویا تے ر ا ۳

 ںی شر راوخ رله زهر اک انپر بش ےنرش یبا سم تا ی ملا مرا یورک سا
 الکسا شوم ازاپکل ارچ

 کر ۷۰۵تا ای ؟لاڈرا اچ یی مکے داش زراوخ ایگ کپ یی ںیم تصدح یکاش اور دار ور لی

 دیت آں یم ناسا ر خفا داسےس ےن وہ کک تار ایگ آں یو مزراوخےک کر رتو کراں مامی ارب ت صوتی کت ار ہرن ےہ

 ےہ رو شا اس روا وری وک ارپ روگ یل اپ ما ںومام نت رکا چت زراوخ ےن واش مزراوخ... تی امش اب امور اکہاش مزراوخ
 کاش زروخ ھو فا رن ن دلا ت ایف ب دون ہلا عایخپ تموک تو ہوکر تقو سا اھ امرخاکے ن رک وک“ مولف َاراد ےک
 یو" 9 0 ترم وا نی کوانپ ںاہی ےک دوم نیب دلا ثایمف م ہوکر ورین یک اش یش یئاھپ
 ےس کک ماچ انچ ۔ کت سا غرد یک ٣ن اباروااچیھکہ مان تیبود م تم رخ کک کر ما ےس غ کت ع اطار اہلظ اار ایگ رک مق کک ا
 ۔ے تاب درک لر رکرایق کوک ولود ےن کلم ماا ےن فک دلا ثار یل رکو قشم تس اورو

 نیم یکڑہ عفت واک ساس اکر رو موم تطاسروا ایگ فقر اسارت راک 3 شمڈراوخ ےس ےناجو لو زور ۱

 تا لو اتاق وتو روا یدکی

 ںی م ےک رکے تاک نیل هل تس لات زوال مس ناسا روا ورا 13
 کجا ا ےہ لبا یک“ لو ی ناک ں وہ رات ا ایر وہ ں وت تے ای روکے ےھت روک ویاو ےک اراب ورم روا نواعم دردج
 ھ۷٦٤ امن باما ۷# ں اشنا مرکب اد مزنوووهز جهات تی یخ سا ٹی م ںیہ ت ییا ایت اط
 ات وہ تسکشوکں یی دا رخ الاب ۔ی ؟ سین فش مےں ا فس تاک ج وم ںی ییا وردت ۔ یوم یک یکں وفود ںیم
 ایھٹنرپ تر ہارب ےپاروا کت زد یک لا ےنداش مزراوخ ایگ لڑی و اشداباکں ات کسری یک آ اک کج

 وت E اید رن اور مزراوخوک اش واپ کرج دو اط ےن واش زراوخدعب کج اچ یک روا
 بازارکار کیس فرط یارک واری ایرنا ترک واں ور ےس ید رها

 شرت و یکے اج ںکیاو نقر ےس ما ھاو ت ز۶ ےسا روا یورک قع اک کک اےس نقد رم ززاوخ

 (ءاثی نور شہ دیو داد )ای درکرر مرضا ییا فرط یاں ط کا اھت اتہ رضا یکی ییا ے فرط کوب رات کس لو ات

 یاس اکءاش مزراوخ۔یکر سب ین ےس یراعشافد تیاہ کت اس یارک آں یئاو تموکاراد پا ےن تری لو :توایب 7 قر یل او



 نانوط اک پل رات اتروارکۃاکيمزراوتو توہین یاس ۹۹ لوارصح۔ شش. ..نورظظن رج

 ےنرزنگراوگاٹ تابرہ یکن ا۔یگگےن آر ادای اں ویمزراوخوکر قر یلاودعب ےک لاس کیا ارے ی راز آں د قر ت ےک وی ارضا

 دوجو ےک ںویمزراوخ ںیم ےس رع کت امت یفکوہ ور شڑاھدرام ےس فرطںوراح۔ ید معاکل نور اردو لو چک

 ایک کم لٹ ےرداراےک یتا( نب ہک یو اش مزراوخ) لو یب تاک یا یا ےن رس او دیو فام س
 راف ے ںوتو طز نا۔ یو وچ ے ا ایگ آم کری اد اچ یک س اوخرو یکی ناچ روا متر کد اشوخروا یارک تب اورد ےک بیر فرا

 ٠ ۔یگتساوخرد وادار تامادا ماپ کرارا رو ت اطا لم تسد یک اتات روک

 دودع یکم زراوخ تموکعے لن اورق یک تح کا ید مایک لوک یو اش مزراوخ غاطا کت ایقاو نا قرب قر سام زراوخ
 بس سار سس کد د مکی رایتوکع فرار خحرض رح ہر جوس رپ نکیل. ںیم اج ئی درکل نہ ںیہ ںیم
 وہ نشے لف قر کوچ شرم یاد ۔ید رک درش کج کر گے فرط ں واچ سداایکبگں وینا درد اوہ اورو وخ ںی م اےس

 ٠ ہاشم زراوخ دب ےک سا ےئگ ےرام دارفاوکالددابیرقت۔ او مام یکن ند نیت ایگوم کرا اڑاپاکتراغو لڑا ء ایگ ہہ ض خاک اش مزراوخرب ایگ
 راک رو م یا ےک کو رای اک لق

 ول ےس ےناج ےرام ےک لا ۔۔ایلگ ی درک ]تیم براقاو+زعادنچ ےک وک قر می اد مان کاخ نانرمروارنق ی او

 ۳ ۔(ہلضفو یر رو ) ےک وم دولان تیت ے اینو ہرا ا

 ۳ وا نو ارو ب وے پیو وز روگ ادب ےک ےن وہ فا اک ادوار رکےن ہاش مزراوخ

 ایگ آیو

 علیا در نی بک رکن ای وا :پورگگیااکں ول دت ان

 دا ےن ناتسکتواشداب نامی نب نلاخ نالسرا ےھت تھک ثعاب از ا یس اوا مرض یک کن ات نایلون کرارا تس
 لس نامه لی اج کن تاماقم ی ۱-اگر مپ تاک ےھت 20 _صی دمر
 مرکبات نا ناخ القا تو للف مہ اع ناپ شاذ رب یش کواس ناکا ںی ر تیک اوتو فاو
 وہا ترق ےس یر یک ئل ۔اگوہ شان نہ ری تلکمدددع ےک از کولوکں وک دعب ےک شف ۶ھ اک لدااعو
 ایر ایفا قران اس برنا ۔ے بھ یی 92 نایک

 لوس کس اہ رگہ اک ویرات ت۔ایک توف ےل نکے کما هاش انوک مع مارا اک وب را ات

 ےن ھم ناخن ۔یھد تسکقوکس ہا ےن نامنوکذ وم یا یگ بام ہاشداب کری اطلس )نا رد نر نم نباش ۔ایگ ۱

 رکے کم السا رکا وا ںو ار کے نارا هنر ناسا دیگ دا اروا کت یا کب ںوتدایز یکن امنولےسر ناطلس ںومام پا

 فسخ ن اطلس ےن ںوکول نا ںیم سن یئوہ :ھبرٹ یں ویر نا نا شوهر روک نوے ارد

 بس گچ لا لوک یی اید یں اپ ےک اطلس ےس ما »تزال ناف ا A دے د

 ات نا

eتک کم تے سر  

 ۔ںیہ چاک و مکس نا گیل

 ی یک تعا ویر ابی یف :اھاب آل یش نقاد میک یا لیپ ےسدعقاو سا ....ہتبیصم ھی ںی رات ات



 نافوط اک ں ور ک اکی م زراوخو قول ن یاس ۰ لوا ..مششلج .. نورظیا ترا

 نا یکدورکی ا اھت ضش کیا یئان ا یلشکرادرس اکہ درگس ا ۔اھت ایگوہ واب آر کا چ لی نج دودع یرخ آےک ناتسکرت پورگک یا اک ات
 روا ناخ یلشک بج ۔یھتیجر آب ینشڑروا تدادعےہاترکاوہ کا کا عج ےس جو یکں و وم یھی وہ تسلگواش زراوخ لب اقتمہ یے ںول را ا
 روا سیکم ہرف یہ فل ےک ےناھاوداف ےس روزت ساب را کن یش یل ینا ذی الطا لک تسکین لا
 ےہ روا یکت ساوخرد یک اوم ایک ہما ت ہدف ںیم تمدخ یکہ اش مزراوخ ےن لو ات روا اب رول و تحت بر رک ناف
 رب لوس اد کی -_ ساز اچ بس سس کوسن منا وی کا حس دم یا پر کاج اب

 یکی کے ںیم ںوفود مچ پ مک ات یک کر داد نخ شراب کس دم رج پیروز نر
 ںولوو هاش مفراوخ« سید لیپ ٹین ںی راجاتوم یہ پ آکے ر کپ اراک ںیہ ے رکو رو ےس پ :ey تدرب

 هل _ ۱35 رپ ہلصہاف ےڑوھتےس هاگمزر كل هاش زراخ ایکو ناتیما ےس فرط کد اش مرا وخوکں برف سوٹ درک د باوجاییاوکی برف
 ںیرات ۵ و راج اتروا ںوک تر مقشأ قے ای آپ کک رام ہاشم زرا خ کے ر ےک ںیم کرن آی لرف وفود کایکرایتخ اپ ہراییاروااہ د
 لت ےک ںوکرنب اھت ظتخاکت قو کاج ہاش مزراوخ ورک روش نر قر کروا سلوک کک گاھپ ےس گنج ناریمددروا یئوہ تسلقوک
 ۔ےس چپ ہدنز کنادنچ ےک ننی آم اکتعامج کت. تاپ نیر خاطر

 ےس داد ین یر ایر ايم وا اتریش اپ کس کر ہاشواب ناخ یکن ےن اش مزراوخر عب ےک یا یا... :ہاشمزراوخروا نام نیش
 سس مقر مرم ی ولوو ں وتر چ انچ اور زر يکت اراک ا لا یو مکس تا سیرت ںی

 ےس رک ووی روک هاشمزراوخ گو جم کاپ اد لا روا لو شیک لب ۳ اکں امن یلشر وا واش مزراوخدحب ےک تر کیا
 ںاوروچ سال باش م اک ےک یت تکی راپ را روا اترکت اوہ اش مزراوخ ںاخ یلشر اھت چپ ورق ترکیب کج
 ۔اھتاج د یکن اج ےس ھا وک روات آی یو ات ساو اش مزراوخ 5 آپ ہلطاقت ون وو اک تہ اشداب ۔ےہ ماکاکں ولد زہ را

 لی قاب کاخ ئ7 نوغاس روا ناتتسکنوالب رخشاک لاخ لشکر یا ۰ لا قیر حس ںواعفلخ

 ادرک ن اید شی ؛ اج وہم الاغ یی ات آر وا ناشاکنافرف شاسکت س لیخ اباد اچ هر اش مزراوفحس تروآ

 رم شورا یاپ اے اہ ےک را ںیم ںوتالع ب تد ہک تاباق ںیم تاب اید رکاب 1س ںوتااع یال اوآں ولاد ر ےک لاپدروا

 اھت بش واچ ادای ےس نا سی ورش ےک لاھتللا۔ےت

 لاج ےک او اش مزراوخر واچ نااسارخےک رگر وب نوا ایکو ہہ فورصم یم ںویئا لے نا ناخن ۔اھن ناخن رادرس اکو درک اا اھت روب
 ۔( مک لات دن او) گنی رکن ایب ےگ آم ہوکن ا ےئ دہ وج تاعقاو ےک کاک ت اھ ایگ ویب

 بن ملات قوام کیا ےس سٹی ءارھا ےک پاب ےک شان بھٹو اش مزراوخیکں یہ ےگ کن ای پا :نیدلا اتر گول اریما

 روای ےن تمسخر تروم ا ےب ئاچ روا تظافت یک ڑنوا اھت ید آب ی رغ تہ ےہ تبا( اھت ایک حر نام رکےن سنرروا) 0 ےھت ےت رکا ےس بق
 تنکابن زا نور )ایکو ناور ےک کی رت اھت ر ایشو رواہ زب تچ ۔ یک پک کت مدغ یکہ اش مزراوخ ذت یھی ک
 -ایدانب ما اک ن زو حلقے ک کافر ےس ےرہ ےک تاراما ےنواش مزراوخ اھت شش واراحمش تی اذکت یاہن ( ےھت

 ضوقتےر یم العا ام کک یک فر کومرضاح ںی تمدخ یکہاش زراوخف ےن ارم کیا ....:ہضق واش ان کت سو نام رک
 نرگس تیغ اش دم فاضاپ رو دوجو میرم عجوف یی ڑوھروا ںوہودام رب تم اعا یر یم الاوروضتر کا اوہ ام ےس ےل

 رب یک ۰۳ص دلج لال آج ج) ےنرش ان فاضا اک ٘ اھت یگ ر ےس نکی( ے٦ فہد دلج)نشیڈیایپ رد دج کاپ ےس ب8۴



 ناڈوطاکں ین رات اتروارگذاکیمزراوخ توک یال اھ ا لورح .تشلج....نورلظ امرات

 ۔یید رکن اور نامہ کس می تا سےک لاج وف کیاروا ایفرکل وقیکتساوخرد یکس ا ےنداش مزداوخ ایل رک رب

 < ی را رب ۔اھتاررنروگایکن اتجب یم ترک یم ےکر لو بت 0۲ "ید اک کل و نا
 ۱ یاب فتو وتو پاهس رک ر فر فروا ار کس ناب کر کس لار رکن ایر ته تست

 کل او عرش یک مت ہعقاو رپ لئاسےک راف کب مر شے سی ںدرھشیےک راف کلم حب ےک ےنوہ نئ حدنم۔ 2 7 مرہ

 ےس لا بارساد لان ستہ ےن نب لا ارب ولا ایل رک ا کوکر قا اشک هاش مرا ور راک نوک ع اطا ےس کیم رایت کیم مات
 ۱ ایکن اور راہ رو ےک اشم زراو ےک کا

 ںی وہ ن زر ٦ں اہ ںایتشک کور مینو ناروا کب نج دات ازم کل و اجرا ۔اھتہاگردنب نب تہ زمرہ کیچ

 ےس ں واع اے ےن اہ ےک رہ یلاو ہے معبر ور الفشعاپ رود کارو تر ےک عرب یاو نار کک ےک ںوتالع نا ےک سا
 ل ےس لاک ملل کا اور روا تم ای( 1 “زرہ یلاون وا شی ش نار چن ایل ایگاھڑب میخ و ا: ےک اش مزراوخ یھکرپ تاماقم شف

 لا سن اس فیر قش اھت کی اے ی لود تر یب نت نآ ژارد تم شش کل نایلاو لود ار مانی او

 پام ۔ے رک دز ںیہ( کت ہاشواب)ںا شکار چے فوخ اپل اےک ہک اش مزراوخرواء یھت

 روا نیب دلا جاتا ےک ےن ہمکل صاح ضرب ریغو نایاب روا ناسا رقوالب ےن اش مزر او طر ہہو ےک لا اروا لزغ اک اش مزراوخ
 ایم اپاکت حعاطا یکت وک لے اوکی زر لاو

 نیکارا پا ےن نب دلا عرات۔وہ کچ ھڑب تاملاع ےک ران ال کی اي شب زر حب واز دن لا اج
 آے راس ےک یارو ملف کب ۲ ایکب لطروخمرواایانسوکم اینپ ےک ایش مزراوخ ےک رک وک لود
 ہبطخ اک ان ےک لا ۔ ےس ںیم مج تقاط یکے ٹامقم ےس لا تم لوس عطا داش مز راوخپ آکے بس اتم ےب کو ناب کیا
 اک اےک اد مان تیددفےس شرف یکت ععاطارابا ںیم تمدخ یکہاش مزراوخ ےن زد نب دلا رات انچ''ےپارکک وس ہک سوا ئی پ
 ۱ ۱ ۱ ایت رسما روا اپ بش

 لان نادم ایک اپ  تصدخ یکاش مز راوخ ےن نیک غلجہ ایگ ےیکر ایش رکا ہ بتانا اوکن ین غلو نم دلا دعب ےس سا

 ایلرک عکس را لایک ره رف ےس یز تی امار هم رک فرا فرح

 ےب فرغ ےک واش مذراوخ ایگ روا رالطا کاور دن لات, ارام هکر و روا روت ....: لار ار

 لی مور ۔ایلرکر ار کروا ید ںایلاگرپ ےن رکی ئافد ےب ھتاسےک یا ردوا ات پس اہک ت اید مکی رضاع وک یک کوہ شب ت
 فیل لا ارکیده لو لی درب تو

 ۱ ۔ایگ آں او مزواوخیےک کر رتا

 ےا( ریما یتو )ڈا غل یشدالب ےرپ وا نادار لا ےن شاباش مززاوخ شیر ڈو ....ہضیف زس لیٹی لپ اکہ اش زراوخ
 کار یج الاڑرکل وا لپ هاش مرا رگ م ےس لا سارا نیر لارصانہفیلخ تدطسلرزو بادق نیا نیلی و ہت ےن

 ۲ مر 5 ںیہ ےک تک م تالاعےک ہی ابع تلخ

 ےک باقق نا وج ےس نوار ایکو لوفش مکرم د بغ واش مراحب ےک سا....:ناو رپ یب تیز زاروا ناول

 ( ۰٣ف رل لای ر جںیھگر)ےہ لضفأیل؛ بم سیر او اہ 0



 نافطاکں راج اتروارکۃاکيمزراوخ ہت وھجکن دس اے٣ لوا مح... مشل كودلار

 پب تمول تت انچ اکو اش مزراوخ شک نج مشن یل ءالع دعب ےک سا ایگ کل انا سم ہ۵۹ کک ت لای ایگوہ لفات ےت ےگ ٢خ تا
 یک کدہ دب ےس ہت وہ ن یاس ےن ناداہب نب ب کب زا ضمایر ےک ناواہب مادر از کوب ناسا
 نا ۲ ملال لتت میان( شم )انها نا رم آےک بس ےس سیم نا۔ایکو نما یکبار
 یئوہ شئاوخ یک یر یگ لم وکن ا ناواہک نی نی کی ید اا ےس یاب ںی دعب ےک ںی راتہڑپ ہبطخاک مان ےک ء اش مزراوخ تگ
 "ی ے روپ ے مان ےک اکو رے ی اد لمس سا تار تن سما انصار اچ ۔

 زار وادب یکن اپنا لاا رواسب با یکن ابنا و ےک رک رم ںی ف بزا انچ قو نام تست لا
 ۱ لر گرمسار ورق < ے رن ایگوہ بایصاکےس

 ےیل رک ج ںی وتاب گڑ شوخ کی ویک کم یکی ا وت یک یر قر واش مزراوخ بتی کی کو لمٰا فقئاوط سا... :یرافرگ یک گن رس
 دمرقم اکی ا ۔ ایگوہ :رق گے حروفرکے نل وک وراوسرارہرای رک نس مو نادر فرط کد عرس یک وک روا کارش

 کور یر موج ٠ے رکشلاکے د یاب کک کل ایخ ۔اھتاڑپ ےئاڈ یخ یم نادیم کیا جا ےک ےر یگزدعس دیک کبک تر شی
 اچ ورک اف کنیم اف کہ اش مزراوخیکاوہ مولعم تا بج نت یگ ی ال ےس رکو راو چای آہ لس ےک مات
 دیرکراترگے نر کش یزراوخ

 رب ]ون ایفا رد ارس فون هاش مراوخ ذی کل یم نابفصاوکک زار کم قاو لا... تم اطاراہظا ے ہاشم زراو اکک زا
 ID زا چساد نبی 7 ترک طول ورد ی را لگشجرکڈوھچگم اع غرراشایلتتساراکن اد رگیہک

 روا ایک بانک رد کت یا وتو رس لک ا ےنواش مزراوخنانچ ۔ یک راے اش مارے ےک ےنرک ارتا اکی راوریتاب رو تع اطا
 درگ لاو لاک هاش والس کیر

 ۱ ک کن الطااکی در یکپ اب ےپا۔الیھکل کرک کل اح اکی رافر گا کپ اب پا اکی گزدعس )رکا نی دلا ترصف ھو... داٹباکی گزدحس
 صحار ست اک وقالع یتاہ رواے دروس ما رفقا دہ طر ش اوکی گز دعس ےنواش مزراوخ ھوا شرت چ اتم

 ےک یگزدعس ےیل ےک نیل ہک زیر ندارم مزراوتتاووتس شف کار پودر یار انچ ۔ےرکای کا ارا ناب لر آ

 الف نسل ورود فلز تصوک طب ورا تره ملی ی زا شیر ارم
 ترور ایکس زا روابط شش تسی گپدجنانچ- ایرکیشاررکا چو اھ ربا نیب دلا ترصن ےن ما 9

 اک ےک ارھیرکےن شیمتا ےنپآ

 نام هما «ناجمت «نیوزت:هداس حر راس ایکس اھڑپ بلخ کمان ےک اےک رک هوا کاش مزواوخ.... ہت اکہ اش مزراوخ
 ناتو نا اط ما ےن سا ۔ ےن وہ فرصت رب ںوربش اھت عام اروا بحاصم ےک سا ۔ایگوہہضیاکء اش مزراوخرپ لہشدالب لکدوا ناشاق ناب
 ۔ایکاطع رہ اک را زو یک وک داش ٠اس نھ نب لا لامج ادب یا شا اک بس ناوکہاشدایہلودلا نر ےب ےنپارواایکروسام توک یک

 مت حت رس ےک لات ےن اج انہ یجب تنطلسو تموکپ مراکش نب واش مزراوخ بج :تساوقرو یک یک زر

 اھت ات اج اھ ہبطخ اک مان ےک ہیق 72 نال ر کک ی “تے خرد ٹو اد تفالخراب د یم اک سا یگ تو مار وا یک

 هاش مزراونو رود لا باش مس شین کس رکت ذرت تساوقرد نفر سا هل کمان ےس رم ریا
 لایک اهدا ےک

 نٹ ایکل ابقتسا بس لات تاب کت زد هس کدو زا باخت نسهاش مزدا ہفیلخ نیب دلا باہش غ



 ناذوطاکں ول راج اتروارگاکيمزراوخو قو نیس lr لوارصح.....مششرلچ ....نورمخ نا رات

 رد تہب صتاسکس هلب ےک بدا کت بج تاب ھی وج اہ راتخسر کٹی وئازودو اش مزراوخ ۵ کے ثیدح ساارتبا یکوگنھنگۓ نما باش
 ےس ہاشم راغ ےک نام ےس یف وخ ےس ںیم ےس راب ےک دن فیل روا زیا یک ا عونہھچوکت اوامشراےک ات اوسر اب رامرکت حا کت

 ار زر ۔ے ےس ھا اکے اعوان: یب نین ذی واذیا رمی وکی ابع یت یھب ےن شیدنلاءاشام یکن اگ

 ںالصاوکس نا بج قلف ید بج ےن ےہ ر لی ر یکدقے زاد ےس رعوورگک اک بعینہ ےس ےک فیل کے ہ یر ےیہ ےس

 ےن واش وھی ے ڑی و یہا تطال یت ےک دص اتم ےک مااصا یکا۔ جک لب مارو لپ ےس از دوا ےک بید اتوا

 ۳ 7ں یئاودادفبجایکت صخروک

 ا ایٹ پسرها رک قو ورکر وا ایک ار اکادفپ ےک رکل اح لب نماشا نایک :تیاورروا کیا
 مس ارگ لس مپ تس فرض ی درو سن ملا باش رک کم کلوپ دم پ هس لوثاهناروا- ےگ م تان ایم لپ فر دص ب

 لاو منذ ولو چاچا اید زکک ت ہداراازپا ۔ وہ تم ارت ہدرکد خوک اش مزراوخ انچ یک شنق ۔اپ ساپ ےک هاش مزه
 ۴ تای ۲

 علمی رک کلیپ لو ےل اکءاشمزراوخ

 ءا ےس و وکو اخ الا نی دلا بطق دبع یو سا نر هوا ناسا را هدر متر پ ےن اش مزراوخ نا ےپا وک وقالع

 نی ملا تایم < ےس رت پا ت مو یک ار شا رک ےک ۴ مر لال الج ےئ ادع ےک نانتسوزنب روا تر ون, نایاب

 ام سوء شو لار کد را داش یش

 نایین لوس نقاب منم بس کنی لا ل الج .:.:ہچو یک ہہ یو ےک نر لا لالچ
 کیی دیت کاخ ناک ۃلیقاکت رای« کت دای لیتی ییا ارقان ناک ااش مآ ااا مد ا بلک
 ے ر کب ملا لاب ب تاک ی اقتدار پاش مراوخ ن اطلب ےس ےنپا اکن وتان ناک ےس اش کیا یک
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 تے ےہ اک

 * یگ کت ارہاوج ۔ھت ےہ ےک کرن اچ روانو کج نم ساسی ارتقا اپ ےس مان کس ناب رقلادذوگت ملا ین

 فقاو ورود تج ےس تالا فنی ہد لاو تم گن رسا فست ۳

 لا مرا ناسا تاج ایکر ون رک لبق ح دحاو اک قع نا یتوروا اھت اک رہا مات کک یوم شیک کروا نار نام رک

 جرمی کام هتل چدن ان ایکرایقفا ترخ آرفس ےن نیبدلام اوقکلملادینومدعب ےک یاد یقارع

 ۔ںیہ ےگ ڑی پوا ایا پ اک

 کاایک کرد ےک تہہ اشو اب٠ یکی روای ےن تست ھت ید وزا لوا لام اوقکللادب ۰: لاما وق کام ارپ وم

 ترمز یورو ورود یوم توپ تیبا نت لمس از وز یو گن ملات 70

 اطلس ار مورد دیک و س راہ رد ےک ہامش مزراوخ اطار کوم روی ےس ںی دلا ترتر حب ےک ںوددنچ ۔اگل نر ںیم تمدخ یکن یدلا

 ایارڈے لالجروا تولس یکن اطاسوکن ملات فک یاو ےس یئزراوخراب ورا سرم کما قرف ند لا ترمن ک چے ہاشم زراوخ

 هستید اچ اي سنگ ںاہی کو مولعمےس سج سیٹ وج و تمالع یئوکی سلا هر اد لج )نشیب رد دجودوجوھ. 0



 اکہ ای او مای نکس کل وز حک ہلا ترص انچ یوم لوک ی لن ناطلس۔یداچچب ککیاشرابددز تپ ےن کیلی ای نیشن لف لم نزوز لق ےک رکا ریپ تاقلعتن سي )فتا اب يا فن ام رم ۳5 ناروا تدارک مز راو جوکم ایت لوارمح... شرب... نورظن تر
 روا یل ںی ٹا کک ارپ وہ اید ل او زار کر ایگ چی یم بی رف بره ا ا ادرک اتع دہ
 مدد رپ لای ال کشت تل 7کلا ےن ناطلس ید جت تم داش مروت اطلس

 کد یا یا روید یک ا وفے ناسارخ ےن ناطلسربن انچ ۔ایدراھپا فالف ےک ل / اوکن اطلس ےن کنللادیوم ررکت سموک بیان اما کس رانی د کک ںیم نام کو ساس یئوہ ایپ شخاوخ یکن امر کوکک بوم رب سن... رب نام رکا لملادیوم
 باطخ اک گلاب تم ےا سم ےلص ےس یکراگر اکر وا تمدخ نت یا ۔ 00007 اش مزراوخن ایر کد ڈر ناب رکے کمار ہم
 ایپ د ںی رگ ا یک ا نلام کروا ۔ایکاطع

 قبرس کلید و یوا یاش تتر ےک باد یقارع یکہاش زر اون اطلس
 لیئے ایہ د ۓ وہ ےئل سیم یوگا انت راس یک: ند روا ایگ آل اماکن زی ۶اے لاتا :تافو کلا م
 لب آپ تریاک لات سا لول شوت یا ےک ہاشم راغب

 ہتاور تسدغ ین اطاس ۓئوہےرلےس ےنوھکف وار ےس تاکو ےن نیلا ای ا الباب تب کیل ارب وم
r4 

 لیخاکت درا ۔ یر (٢ کہا )شک ناخ ےس تورا یتا یش کرک ن اطلس یس ن ولام لاک :نولاخ ناکرت

 رن اطلس بج رم ۔اوہا چ ہت ن اطا ےس نب ےس یکایک اےس یا ےک رہاش مز اوخ ناطلس۔ےہ اش کیا کا اطخ ناک ت فی
 ہد :ھت باس ےک ناوج ی ھر ود دوو < نا« سش تمرض کن وتان ناک رک ہے فرط ں در لس کی انار

 موا کی ا ۔ای ایگمرداشداب اک سان ھئ ناطل ےن انچ ۔ایلرکضق رپ تموکو تاود ےن یاد لود می ترآ ك وتان ناک ےس ا ےک

 یت ود ےس توکی اھو لرع ہت شق ےک یىی ما کل کر رقم ل اکے فرط ییا حر ط یکں وہاشداب ۔اھت ہر اک
EEROاھت اعر لیپ لول مات اوت راقد صزوا ودار یرکءارج اکبر وماء یت  

 ۔اھتات اجایکدم یل نا دی لاتے تی وان و مدت ناف نا نادر سا گر ۱ روم بت کاست ی حلم

 “نیسان ناک: ون را تست رس نیر قبال اه ںیہ یتمےک سن ںاہجنوادخ”
 ی را ا 'ہدحورا ےمننا اورا 9

 ۔اوم خر ناطلسےس سا در

EREنارلت کن ال “اظ ے ےراشاو می 0  
 مال ۳ هاو سونا نام اقا و ترازو کلا اطلس گام ایگاید ےدەراپود ترازو

 کیل نلاطاس رک کت از و گی دو بر تی یاس یک ما تکرار تفاوت ناسا
 ا ید ےد ما اےک یساوکس اوٹ کیا ےنپا ےن ناطلسخ انچ ۔ےہ ایل ناوات ےس ںوکول سم حاوفےک مراوف ےن لاہکی کت اک ش یک
 وع ا ناطلسروا۔ اہ ئاقروقسدب رپ تلاح ینپا کلام اظن مر اید کور ےس یے اوا اخ ےن اا یخ ی انا
 ت (یاشی نو رصتب یا رثاو) کک

 ا وا ن ی رو ناس یے قا هانی نا



 _ نافوطاکں رات تدوارکذاکیمزراوخوق وج ن یاس 2۵ لوارصح».. مششزل ....نورظن ات

 ہفتے ٹی ٹر دوار بب ےنان ےک کم تارہاوج یھی یقین تفرتم یک دریغ نان یگ ۔اوہرضاح ےیل ےک ےن رکمناقواھتا سار دوا تراپمت
 _یتیکت ساوخرد ی اتاو تراز باعمروا ید [رالطا یک کل رک یں وکں وقالع کرن نے ک ساروا نج ککے کرو روک

 اصن ساب اجر فله سد بی فو اکو فس نا یاش کاو ماریہ ہہوا اطلس ےس ییا ۔اھت اک یہ وک زاد نااکں ور یفس
 رکا ںیئاو ےن یگزراوخد وھی اید عمں اہ ےک ناخ یگ ےک کروم ایپ تمر یکی وس اچوی زرا وخوا ۔ایکراکزاہش روا ایکو دعواکےرہاعمربوط
 سا ایکم ولعم ےن ناطلس۔ےہ ایکو شباق ی اوہ ایر کر تز ب نک ککے ناخن کی تی دا کی ب دت یک رک ناری
 داھتاو ترابتشجرہاعم ا اطم ےک تساوخرد یکن اخز کچ ےن داش مزراوخ ن اطلس انچ ےہ ںی دا ذو ید باوج ۔“؟ےہ یوادعت کرک

 : ات ہادوکں ورک
 ( لب داز ںوصاماکن اطلس )نا لایت ۔ے آرازنارگےن نام تر اھتج اتدتچ ےک فک نار یی رب ےک سا :لاکوم یز

 یاش اچ ۔یوماییپ شاخ یکے رک رواہ رک ناپ متم ےک یا رکھیک د بابساو لام ہہ ۔ یھی قدر کس فو نت تر
 لے ناس ایگومرو اصالت کن اس فرط کت طاس: ںیہ ے شف کی وسایل« لب لای کل درگ دلت اید

 ۔ایلر کے ہض باس او لام ےک رک چپ دوطج دیشپوکں وگول نلا ے اہ ےک یارک: ایک توما نان
 اکر کد رب او ار روا گران اطلس وکار... دلو ےک مزراوخ»اش کر صاق ی ری

 ےک آدھا ہپ مزراوجرکن کرمتیب نلاخ یگ ںی ےس خیار ےئای ےک ےنیسد ب اجرای ما ےک ناخن گہ ےن ناطلسر مد اایکراہنا
 گنج ارث کلاس ایک وصو یٹج عارخ کل اس نیتےس اعر یورک مپ کک ےک ناخ یل ےک رک ترم اک وفروا ی رکی رب عاق دتر
 ہنکب اتت روج وم مش کک ےس الواد نا ناخن ۔ایکت یانخوکں وطخاھمک ہنقر سج ارخاکل اسےرسیتروااھکروھتاس ےس ا ےل ےک تاجارخاےک
 ترافو لدا ام نا ےن ہامش مزراوخ اھت یوکے ںوھڑوپ روا ںوچب لوتروع اھتاوہ ایگ نر کف نج ےس (کزواشاب)ناخ یلخک

 3 ۔ایگالچ ںیئاد رکےن گھٹا کب ےہ ک
 ےک سیاار وف یک مم الطا یک اون اخز چپ کت اوہ ںی یک ل فاد ےس دعرس ینا اش مزراوخ یھبا..... لج روا بق یت کاخ زی

 اک الل سکس کند ن یک صح دایک عو کن ترف ای آل کره تر و کوم جرم ےس ہاش مزراوخ انچ ۔ایگو+ہناوررپ بق اھت
 یک ق اھت ےک نار یکجا درک م ایت سیر اظ ا ےک ت ےک ںیہ ءاج ترک تم نوک ااید ڑوھچب نادیمم ےن واش مزراوخزور ھت چ ب ر کرا لمس
 ریگچ سش لوس دنچر وار تقر مک ارافب رازفا رہنا ادوام کج وف ی اروا ورکی اخ یک روم اکن وے ہاش مزراوخ ادب مدل حس شر
 رومام رب تظاطت یکاراظب ءاھف یجب نجاح دالع ےک ےن وہرادرسروش کیا اک اوج وک ااو ۔ایدالیچپے ین ےک ماھت کور یک یر ٹیفب نافوطےک نام

 رپ انلاین بين ایت ايد کراس ندا

 ےک سرکہ اف رگماھتایل نیب ابساو لام ےک کل درج تک نخی ےس ت نان لای رم ...: ڈاک ام ی قرار

 اھڑب فرط کار افب دعب ےک سا۔ایکرمود ےس سج یداولڈ ںیم لومع روان ونک - رالی رناچ ناف ھن انچ ایگ ایک اس
 سرقت مولا ےس دلا ڈر یھت اراک ساکت وفدنچ ہعاقل با ۔ایلر کور صامم ار ہعلفاےک رکن ےس عر ناما وا
 رایقرگوکب س ےک رک شق رپ ہعقروا یک رعب ھتاسےک نا ےن ناخ رج او ان اہ ے ےس ںوھتپ ےک یک یونی اعلق

 کاتا کارا للا یھجو جا سےک ناب ےک ےس راے کر اوہ ی یا یک ترم لاا کاپ لقمه کارا دیدیم کرک
 ۱ -ںیہ ےک ن۱۹ تاعق ادیب ۔ایگ

 ۰ یگ ارز سس حر ےک یرادرسوج "ےن ںودنم تبارقدنچ ےک لام یکواش مزراوخ ناطلسدعب ےک سان. مک شی قرار



 نافوط اک ں ول رات روا رک اکے م زراوقو ق وت اا اے۲ لوارصح.....متشزل....نورظن راج

 ںیم تمر یکن اطلس اخد ےس یارک کاور تشرح یک کی اوج ساروا یکک یر یکے نر رپ نئاسارخروامزراوخ ےاروااھایخوکن ا
 _ایگوہ ناکہ ارتش ےس فرط ےک ادد تم تمہ رک ی اروا لا یاہو ںی اا ڑپ ےس روجےن ناطلح۔۔ایدرکی یی

 یتا یورو خاک کف ےک نازی تقوا ہدزغاوکواش مزراوخ ن اطلس تو سج ....:رار فن امسارخ اکم زراوخہاغ
 رکا ےس اوج )ود رگاکں وی را ات ۔ایلر کر وبکن وکےن ہاش مز راوخ ن اطلس تقو یا ۔ایہپ سیم تمدخ یکن اطلسرھکای یب ناچ ھتاسےک ںویمد دنچچ ےک
 یر ویکی ارمو فوت هک لب لوک لول یا ۔ ےگ یاو رکو چ یکے کشف اطاسراپ دن یاد نب د لاء لعردا اھت یم

 ےن نا یگ لی له ہی یم دو ۔ ںیہ ےتالہکی راجا یرخم ای درکرومام ہپ بق اھتےک ہاش مزراوخوکںل وراوسرارڑب تن ٹیگ ھوا
 لک اب ےترکت دام ٹول ای اراتو تخاتوکن ااسارخ رقم ےن ںوہم ام انچ ۔اھت اھکوکے تہ کرام ٹول برخ ےک كاما
 ےس د رکن ایم زیپ داراب بوک داب آن ای وات قاپ رواں وتی ر زا فرط ی

 ںی ر یں ر لای س اھت ےک ںیم رات ات رعنا روم نقاش مار اس :یگاور قا ع یکہاش مذراوخ

 اگر پوشک تری دو شیرحافک یا بابساو لام روا ایگالچ فرط یکن ارع اہل ۔اید

 زینب بتا ر ماقد ومش مز راخت تو یکے ایکن ای ےک لس بن دا اخر اہک اھ بای یا ےن ی

 رباب ےک تت کا ۶ےک تت کت ےک ا ےس وہ ےک ےس لوو ور نص ےس اب د ےس اہم ےک یا کد تہ اچ کی رضاع

 سیم ہعلقروا یکل یت یکم عل ا ےن سی انچ ات ولت وضم تی اہ درا عل د مکس مک تشر وطب یم بدراہعلقےن ناطلس ےب ۔یگوہ
 لے یں وتت ن اون یک ا ناخڑگچ بج دعب ےک سا۔ایدرکرضاح اراپ رد ناشر دیس لای

 ںیم بت اھت ےک سارا ات یر غم ایگف رطیکن اردن زام ےس ایفا مرا... ھکآ یکن وف (یگچرواممزر اا
 کا لب رط یس اش مزراوخرکنارام ایاھب ےن ںیوی رات ات خم لاہو ۔ایگالچ سی حاو٤ ک ناردعہ رکزوھچچوکن اردن زامازوبء ےھت
 روا جت قوت راد کیک یک اسکی واایگو ماین لو کیا ردن لگا را لغت عقاو یا بم اطن 0 ندا زو

 ایکو فورت ن آر توا
 زور اردو روس شاش مزراوخ ی ئانچ ارا ایاھچ ہراب ود ایددن بت ےس نیب یھبں اہی وکو اش مزراوخ ےن ںی را ات یخ

 تصاقتا حر طو کپ یم ے رم زجج کیا ےک ناتسربط ےہ رو ےنواش مذراوخ۔ ےگ وہب اور او باغ کس هرکس دمای یر ات زی وخ
 ۔اگل ئی ر ںیہ دردا یاڈ

 ایاھکاپ ےن نام زر گا ریما یا ۔ ےھت ےت رکی دادرایت کول ےک ناددنزام ۔ایلریگرک ؟ے توا رم ارب :تافف یکواش مزراوخ
 ےک تو لد ۷ا ٭ ال جو اک اولد اش م زراو کر اکے رکا طع رول وبوص_ ید ریون واش مزراوخ لسع ےک تمرض لاو
 ےس یس ےک ہاشم زراو یر کتی دلا ل المر کب ۔ یکم وع ل اس سیا ےن یا ایگ ایکن م ے ےہ ج اروا ایکو س ےیل ےک ہشیھہ سی و آ
 ایک رپ ںی ا ےس داش مزراوخو جوک وړیما راس نا یکن اردنزا لبا

 ۔ایدرکف رر ےس گردہ لوک الان اب یی
 ےن ںیویھتاس روا ےن سا۔یئگل کل نا ز ےس ےن ےک ںوئاپ ےک سا ذن یٹرجتی کت اعقاو لا یم مزراوخوک اش مزراوخردام)ل نوتا ناک

 (یدج ٌّس) ( تو ی لا ٹا تل یار اد عوبطما*ےفص دل ) نا ری نور ات مرتب لا ماقم سا بات ل ۰0



 نانو ری تاک هزراوخوریف اے لوح... متشرلچ ...نورظی رج

 هک رک قلب مزر ارش تقو ساوجوکمماکج ناروا ںوررنامکس یش اب رقینانچ ۔ایلرکو دادا اکے ہد ڑوھک زراوت ےس فوخ ےک ںویناخز یگ
 ٦ کو اےک عناردنزام روا ۔ ےک کای ب

 روبمےک ہامش مزراوخوکن اتسرہط ۓایرد ہت یم لیب بقاتن ےک ہا مزراوخوج یراج ت یر... ی رج 11 ںوعلقے نارزڈام
 ایل اھت لام د بابسا انقج ںاہو ۔ایلرک ول واسه نام یت انچ ۔یدرکرافا ی ناردن زاروا ےس آبا دعب ےک ےناچ رک
 وک وقالع ہضم ک سراف ناپ اش ےن ںونامل بج ۔ےت ےتوہ ین ےن ینا ز یل ےترازکراونروام ام یوم تیاین لت ےک ناردنزا
 ںونارلسم ےج ۓنوہ تب کت قو یا اھت اپ رار اں کی ایم اکک تن اسارخن ےاسصقا ےس قر عا رن اکت سموکح یکن اروااھت ایک 2
 لا سوق قیا اکن اون سيم اوج شرور ےک کک اہک ب نامہلس م ۹۔ای یکایک ےیل عارف فرصےن
 ایلرک ات ےک یک قا 4ب وایکور صاحم اکن وا نامکرت یم نالیاہلق۔ ےیل رک حق مقعد یک لایه
 ۔ایلرکر افرول ن وان ناک روا

 فرط یکن اددن زام ےس مزراوخ ول ےس نا روا نامکرت یکں وی راج ات یپرخفمی کے نام اکا نا یل و ۔لراترگیکن وتاغ ناکرت
 ےک اوج یں ایاز روو E اچ سا یر قاب کر 707

 یواش رتا ےک یو اروا ۳ گچ لو ناخ یش ۔ایللاڈ ںیم ںورھگے او گنا ےن ول رات TA شا ر
 مقر اے نر کن اغزی یر دیت ںی اتےس تنکسر ات یان اوان ناک ک
 اقدام

 بدنی رج اھتایک 1 "ھم ۳ تک لن اکک لام اظن
 نان لود بجر اھ اترو روش ےس یا یک تالا رہو ناخن اھت اترکت زلاتان انا قم
 ون ترک اس داماد ات ات روک کیا ےس شی ناب رکی ھبں ٹوک نچ یلاو ےناگں یم نج ۔ایلرک اف کوی یئاطلسرواایلرکض قر مز اوخ ےن

 ماظہزوروا کت اکشے ناز یگ ما وار اب اپ ےک کک ا ماظنروا ای درت پچ ار نا تاشہاوخ کج اخ کرا
 کل رکے ورا قمر اکر رہ اےک کب طط ۲م راپردوکک یم ماظفرمزو ےن نا ادا مارنا انش آے تروک رپ ما

 اات تاور بہ ردا چک ےا مت بتا شک ربات م زراف حا کر ۲٥ یخ شل کر ناز وا امم
 بایساد لا 1 91 یر ٹیندب ناول سا ےن ناادعہ لگ ےن درک حا: ےرشردا تہ تابی دوج یب ۓتادرواس وا فریب

 ناچاچ درگ اسکناس ددر کم رگ )کل اس رپ یی
 2/9 دب فرط  س

 رک رو زور کن اس لات تخم سلوک ہل اتم رک من وادار نور لب رداد نیوز
 رف رب ایگ وم کک ورحب ےک یا ےس آماکی ید آہدایزےس دا اب اپ یم نب روزے سات اہ ایک نایب دوم زی وخ یب رکن
 (ناچئاہذ آی ئاو) ناولہب نیم کیک ا تفو سا۔ داور فر یکن ايئاب رد و یت داع یکن ایک یلج ےئ وہ ےترکت راغو یک یوم ورش

 ےن یال 07-0 لان ےہ کلم اظ ا کہن لم یٰلاسفلت امشہاوخ فورم ںیم بداوہا ات زر

 یز ےب و اد فر کن اقبال یر رگ یاب رشک ناوکےپارکے رد ب ےک رک میت یخ ےس ںوی را اج یل رفم
 ےس



 ھا تے اے۸ لواری رش 7 0 ناف اک وت اتر

ENEام ھے ترک  

 ہامہعق ا را لنا لر تق رکھ اچ ۔یکراغ ےن نویز ترحب ےک یا اوہ لبا تم ےہ یر ا ےب ۔ ےس آی باقم
 ۔ے 6 الاعورضتی ز

 ِِ نکا ایج ےہ مت یاو ۔ےر زکر کوہ 27 ےل باب کا sisi Rt یرفم کدام گرا رم
Lîرو قم کک وہ تب ھج 2ے یارب روا فات  OSکرک  TSرب  

 ۔یلا-پ کل وھی وا ایل اپ د ےن ںو مت اتم ۷۱۸ ظام رخ الاب یر رک ب تم تن در تچ گرو

 دارباےس لم یٹاو نیب دملاددپ ےن یئئا۔ اھت مکا اکر شا 3 نب نیر لا فلفم یکر اخلی ےب لر ارگو م راف ےس اھ :راغلی یز ات ل٘را

 نا رف اکر سان یف سم ےھ ا ایکو ایج ےس سرخ کت ظاطت یک وقالع ییدع سد وخروا ںی ںی فر کک کن یدلبرفطم ےن نیردلاددب ۔یکب لط
 نیغ ںیم وہ کت شات وتر ںیم ل یال اھ انچ د تم ویرات یم یارو ادرک ترک ات تاک یو اک یت یک یب
 وی08 0 نی مارس اس راد سیار یاس ۳ رقم اد رضا
 هل اد کج روم بوک د فات ے ے رود ییا شپ لو دن نیلم ید

 سن بی تس فر ط کد از ست نا اه وب فر طگن ارج ناف کر اتدعب ےک ےنوہ رشتے کشی السا....:یھباخ یکن اد
 لوض رٹلرزرو باره ل سنا لک هد مد وبا قایق نا تم لی لو بج اھت اتہ د ےس ہتاہز یاری آ
 تالا ازا کا ناپ ےک نادعہ سش ےیپ ےتور نادعہ لا ۔اھت کن ادن ا یولع سل مشو شان کیا راک ادم ورکر ام ےک رک
 لاج سز اکہ را ٹوک سایر ہہلاطم اکں ہیرا ات کے ک لا ۓئاوم” ا باوج ےن لٹ کیک یکی یدک رح اب
 تا یو لول تره فسا لول اتو لانے ناد وک سیف آس اپ ےک ںوی رات تردا سو کب ےک کن امج لاپ

 عدد اک ن وخ ےک ہک یف ہی رہشروا ایدرکاظلی رب بش ےن ںویبراتاترھجا ۔ایگوہ وب رب حفر اچ سیم ہقالع کیا بیر ےک نادیہ ہنانچ۔ لآ:رنپ

 دما لک

 کس نا ر لراس کر ترک ور اروا ےن ول با کان اب رز آی رات اروم اف تن لاری. از زمر تروا لورا
 کت کرا ت یکایک آکر کم تتعب ےک fi ا۔ایدرگوابردداتوکےت جناب روا لوتیکروا نایمووکں ور

 و لا نس اروا ایگ اچ فرط یک ناهید ژومچ زیر فوخےک ںی رام ات ےن نار نائاہرذ

 تسیورلپ "مہ" و ےک رکو سل کچا مرگ کشا اپ ےک اتے ںی 1

 ساب سرش لار وه کر تے ہلمترکن کل اح اک تظ افر وا یدعتسم یک ش لا ےئھ چپر رگتراف یم تا ۔ایک
 ۔ایلایس ولد وخ ےس مج ممے ک نارکےرد لام رقم نی 0

 ۳ بی 10 وک ش لاروا ےک شرت وجود سر کراتا :کواپ رب کانپ ورن !لرا 2ر

 رب تشاوشرد یک یش ا ےن ںی راتات کی گلاب ےن آی تب کک نج یھشا ۔ایلر کم رام ےس فرط ںوراچ روا با ین قاب کس
 اھت جر سا راک ادرس یر اے لوا یاش کش لا ایک اپ ےک غی کا ےک ےس ر ارش اوریا

e 

 لا ات

 داب م هات

 یا پری دجدوج س کاپ ےس رام( ےر )جلال 8 ےس سج سمت سماع یئوکی ارب ۱۳درج )ن



 اے۹ ےک اح .... ئل .... نورلخ نا رات

 ورم یاب تے کر اتو ل mS رک شم نااضعرا
 روا ترکی آے یک ورو ید درک کوک ویب ےک رککگ اچ ٹی ےک ںوقتروئ او لی کس لقب روا ناوج ,تروع
 روا یگدایآ۔ هر و نا ھر وا تاب دےک اوج برق وہ ایکدش ےن ںیہ رات اتےریشن اوج اھتناییاماکلمبیئوکک غ ے ےل اڑرک
 دن یقاب ناخن یل اک اونا

 لق یا رک یر رول لوق یک ا ا۔یکی ئاھڑڑچن ہی ہک خیر ای ےک نار آےک رم کداب رپ کن اظ رب... یر ات اتے کلا

 ایام لو تاتو فسا تاچ 22 کا کد گن لو رات ات ۔اھتایلر کل سصاح سی ارم ناک . زو
 ۔لرک گے د

 راک د ب وریت رز مع ی :ںیم جر بافی ات
 ھ7 حت فرش یکن قع ےک رکےن ییا ات > اھت تاک لايه تاب ہبقزہد فرص با شپ وسص ایک مز کل
 ےس در پاور پیت امتار اف پای ےس تردرعض برتت ال روا کس و نه طی تم تم آلن
 ماکت نلاریم جگر اب 3 ےس رکرار وک رکےن ںییب ات اتدوا یئگک اھپ ےس کج ایم خفا کعج رک ۓوہر سو ےترکل کپ

Aے رگ ب ترک اروا یکم ہارف ںیم وف ےن داشداب ےک رک ایام درک یم نیت تقیراب ےبہارکک اھپ ےس گن نادیم ےن یتا وا  

 ےک رکےن ںی رات ات انچ کس ؟لباو نیا ےک رکا رج یکے باقم ےک راہ تست کن کک ادزراپودرپ ہلباقمےک ںی راج

 گر وارازل کروٹ تیا ادرک رک عیار. لا وردنا ےک کک نک اوج طریق ناطق

 ۔ےت ےڑنکڑاپپ کلفدرسرواےرد ےس رک یت

 ر یم و رش یئال ایلر کور صاحم کیٹ رشد ےاھرم مرق فرط کن درشزہدر کوہ اد ے وار دیدیم رواورضاحم کیا
 اڑ یک ں وا وتقا پا ا حرط كان نت ایراد هنر ی

 یئوکمایل ٹول آل ام ج ءالاڈراماب اسو ج 07 - اد دا رد ناروا با
 ۔اہلاتو ماع لا تند ے د نایک

 دید د اشد اپ نادر شر چپ ےک رکن روبی کل ایکو دارا اکے نر کر ویر نب در کوہ غرراف ےس یئداب رب یک اٹ: .:نلافوطیر ات ا ںیم لن رد

 رگ رر اپ ےک ںیوی راج اتوکءارھادنچ ےنپا ےند اش نادر شان ۔ود یہ اپ ےرامہ ےیل ےک ےنرکے ائر شوکی رکا ماغسپ کاپ
 یی ساک سرد ںیم رک ید ذی کس رفیق داد رک لوکس سی نا ےن ول رات
 یک کرج لی یو رسا راک کر ویک ٹی رد ےس ام ا" ےگ سرا ڈا ںرط یک ں ویا
 چ ےگ ںیم کک راو رو نوروز دد ےک کر وکی رد یگرات اتے جو

 یر اذکر وا ےھت یھبن املس ںیم ی ےھت داب لک ےک رب ےس تہب روا زم نال: یقاچھتں یم وص سا... :یراتاتروا نالوا تا
 دایک بارہ یس ےن ناروا ق اچ یھب ھت کرک انو و 7 اف سنا نور
 ےن ال ںیہ ےک ہلا ی کی رد نر مدام کا مغان باد ےس ناریمروا ےک رکی ب واخ ںی اکران عرش
 نم آے دام ا ای ےک بہہ کیا دوا ںیہ ےک نادان کیاہض ہدروامقوہ ےہ رکا دماجو اب یکن ال کنول تور ٹین ںیہ
 اوز وه ام

 ارگ اصرار ناقض ورک ن اه رکود حب ےک ردا ایک مس لو ات نان :یداب مک قت توا نال



 ناذوطاکں وی را اتروارکذ اکی م زراوخو لس ۸۰ لوارصح...مششرلچ ورا

 ےس سور کول ےس تہب ےس لش نا ےس رش ںوقااعزار ورود ےناد یتا اید 2

 ر یک و مسن ناتج آتم اسل روا راج اتروا۔ےہ ر ی ےک خاک ناچ یمن
 2 4 لاو )ے ارم

 کک ی نی ہہ ناپ کک ؟ےن ںوریش بر شک 1ےک شا ۔اھت نو
 _ لر ایقفا تنور ام

 نایت کر ایک راکت کمی کں ور ےس ںوقالعےک یقاچھآ مولا لیراتترعب عن... دوا اپ امت لور
 9 ۳ ی عو جا ی یھت طاس نو قد تب اقا عس کک

 کراتا قادر شک یگ "ی ےڑپ کپ ےھت امان زر اں کک ےک ی :ںویات اکے ےاادا یساروا ںی ا مروا رم

 ین چپ ےھت ڑب هو ج هاچ م یے اتم کک یکے کیش ےن ںوی درس ھے ا ای ےک گن ورکر
 مک ٹپ ےن ںی ات لب هام« شب لا ۱ آق راج ات ؟یار تمااح ی کل
 جرات تر انار وہ ڑی روتی: ید در ویران ول ںی رات ات ےئگوہاسپ روا ےک رکدش ہلباقنم یقاشوا یددہکایکہلمت ایا

ENEےک عناا ےئ ںی رات مروا ےک لج سیم کک ےک ںوناالس کوہ راوس رپ وتشرب تسد ےس کک یس ا  

 کن هل سرخابی داد داخل رخ ےک زم ےن ںور یکن اےکرک وک اش اس فر تانکر جا راخب ۱

 ۔ۓال لٹ ناری ہے ری اتم فقدان یکوکں وتسودنچ ےک خوب تاباقمدنچ ۔یکک رات کبار رن گم آ

 ا یس اے وک نا ےگ حد: شش یار مش ج یر ات اتروا یکے یج 2-222 جن وف راغب ذی لوہ کج ےس ںی رات 0

 2 201 یر چپ ہضہ ماتم 2و یک گر اخل روا یکم يالا ترکل گلے ہک نک ٗے عوف یر اغاب ھوا

 ا نچ ےک روا ےگ < مک بس بسریانچ یمن سا بے ار ھک اہ درکن ایر رپ ےنرام یک رودوکں وی رات تاچ
 صا اش نآ a ااو )ی ںی تا ےس ا تم واکروا ےگ ب کے اتاپ ےس لرکاچ ںی ناقلاط ےس ناخزیگچرواے اھ کایہ

 ۔ے ےگ ےن رک الو خرس ناسا < نور جیرفت ام

 روا ےن و تاور لا بق اھت ےک ساکن ویرات ات یر ضم روا تافو یک اش مزراوخپدا پ ....:تس االام ناسارقدعب ےہ زراوخ امش

 دیگ هان ار کمر ود ںورہش ۱

 نفی ا اھت ںی قر: ہہ ت فو شرعی رارفروا تسلی کواش مزون نازی یگاور یم فارطا اب یک جو یز

 1 1 1 ولی ست اه فی

 ۶ د ایل نر ارات نت ے کرے تارا ےن گول نااوکت اماظتم ےک اوور

 یت دب فرط ناسا هاب دا ناتو قم وچ فر یکم زراوخوک

 ےن اھ وفا مے رک وکن اسارقت عد وج کش نازی تامل لی
 گپ افرا یون ر هت زر کار بھٹ یہ ورنا ساپا ےک رک سا ےس کرا روا ٹول رایگان دیر ارے

 نا اي ناب تلووان زا تنمرغ اف رم رد فیلق یک میک یر م ںوہغ نا ےس ی رداد تاور فرط

 اھت ات ٹن ڑٹےس ںوفلافہےک ارگ ریت اےک

 ۂاقلاطدحب ےک سا کن اقلاط

 ناروا ا

 ںوبضم یک ںی یت وار وص اق ییا س ا ۔ یت لت ںورشرٹچ جاق وص ر یی آنان



 ناف اک رات تدارک اک رو و نیس شش لب... نورظیم رات

 نا یی اما ے ر ےک ہرعضاموام ھم ےروی دا ایک٥ رصامل اکہ لفس ا ےن ںویرات ات ..ےھت جی عاقع مرور
 رگ )ملا ازور اوم ود لن رک رصد اهدا هاچ ہلا ایگ آی ےک رصد نا

 سر ا لا گلاس ملال رک اکیا درک ايد مولف نازی اقا ین
 یر لار لس ما عس یزیت تیاہن تاچ اچ نت کیآ اس یر مارک حس سازی
 ۔ایک کن ےت احد ےس راب اراک ورا ےہ کے وہ ےک م کی ای اچاروا۔ او لوک سری رک قرا کا
 ایک وے یورک ورشم ات رکو لاو م اقروا مش ےک ںولر اتات ےگ ےناڈرام د یاس لیپ ےہر اب - ایگ وہ اترکھ توکل وڑاہپ
 ۱۳ ج روا را

 ی ناتا ایگدناور باجی ٢و اسرواور مد ناسارشوکن یی ق اچ اد ےبا ےن ناخن دعب ےک سا. قا ترک ناو
 ںایرن یکن وغ ےب ایماکک ق ی هر کا نت تا ےس ےرصاحع لو جن ای ایگ مک نیا

 یں رر ےک ےک ل ید آداب ےس راز سم ات لورم نا < تاجیک ای یک ماکو کج ناشر جت تاب د« دامب
 ےک ب ل ےس ب ےس ب ےک ںیہ

 نبتت ملات اس نیر مے ںی مزرارخے تت یا یت ایک مزون شک زراف ےس یک وزوت ارام
 ۔ایکوہ فور ںیم ید یکن و مو سیرت ا ترم واک کم زراوخ ےن لان انچ ۔اجہھک او ین ےک تطافت یک زر ویکی زن برھع

 وک وناملسم ناروا _ایکناود ےیل ےک ےن رک خوش ےنپا ےن ناخن دعب ےک ےنوہ ام ناسارخ .. :کّج یاس یوم

 یر ےک اور تک رک کراتے فوق ےک ورب اروا ناچ تاوان لوا یت یر پ نور ےک نج اید اکے اچ ہی مہا یھب

 رب تورم یٹاز ےس وک ہددادنت یکن ج ےک 23۱2ص۶99 رت رینج کیا اکن اگرنام اپ ناتنو سا
 ررٹیازرابکرمروا یدرٹھچچ کج رک کے ن ںیبرات چن انچ ۔ سیب کت ارز سيم کا سی یک ئار آفص ےن نا

eےس ےس اے ل القا اھت توی رقم یا لر هیز نکس یاد ایکلباتمذ_ نوا _یرق تان  

 سو و ےک ےک یر تیابت سن یراج اترا ڈو ک نج نادیم ےن ںوناملسنادھ وچ لاب
 ایگوہر ضاح شی راپ رد کرا اروا ار لو زاو روکش کل ٥صاح نب اندر اھ ۔ایک کو عو اکے ید نکا اھم ایپاک مع

 070و" << ص0 دیو مما دعب ےک ساروا یئو تحلف ایک قمن ےک ات تابت می ےن ےس ےک نانی
 سارک ترم فرج وجه ارگان تسکین
 یک کر امفرکےس ممے جهش کس آور ارد ایم کرک یکے سو ناخی رب تیس لغد لوکس نارا

 ر ےک ےے درک ننھی کو یک سکو ورواد ارگاسم یز ند درگیکں وکول نا جدا الب ےس ناری

 ک هز کلیپ ورکا ایگ ایک اترب ہہ ھت اس ےک لونج هرات اور مارا. ما لام شرا یک لود اک ںی راے رٹ
 نہ دنز یم ںوربقےس دو کس شل اش رکنا ےک مس ہمدصےک بوکودز ےس. ا ایگایک نب یم ںوجذا یک رط حر طس ھا ےہ سرخ

 ل نوا الا ماو ےک ےس ےگ را( اظ وج ےہ ےک ےک کیی پدر دک رغ سلا ڑووک ی ربت نشو زر ۲کر ز وصح جگ درک

 دا کار کلن اچ دید گ آش شکوہ راف ےس ی رر اتو لا متری رگ چتر 20 رم
 یک ںی راتات نا قو یا وج ےس وہ رش یا اب نل هو وچ ےک تاو کاایک کرو تراس سم ورا کیت لابی
 ی گستره جا لس نا نخ زین انچ مع یورو



 ا ا IAF لوارصح.... متر... نورلخنت مت

 ۱ کن ارد ۶« فرط لپ ایکس کج امور. دیگداپ لری اش
 زورهرر ا e اک ےک ےک ا ےس رم اا ےن ںوہناوچ ےک ولسی ویا وه
 مک گول درب

 منم یو ین نوای تاور فر یکں وطتسد کی کر ذس نیر داف ترقی کاظم یراتمات سم ںی

 زود نی تے ایدرکم دہتموکدہشمےک اضر یم نب یھ اما ۔ایدرکہایسو کات رکا اج وک ش۔ےھت ےگ وہ کو اہے
 ٤ اکر خ آ۔ےہ ر ےس ہرصاحم کن د سو اک اد تات وختی یا ت ارپ ےب بغا کت ار وہ ےترکی رگ لر ادرک

 اش مزراوخ ناطاس رم دلا لب تر سپه ا ناروا دے د روکنا ےگ ت یاب ج ایک اں وور ای

 ۔ےگایی کمر چک آم ہہ کا یلج ۓ نار ےک ےس کج

 ے یب دلا لالج یرات اپ بیر تر روم ےک نا ےن تارج لیا حب ےک یگاور یکں ور ات ا :نوفو گ آلت تار
 ءا رکو نا وال ورک - ادرک ورش ما رک کپ تاراز ار بھگ اعقاو اکی گے ک روا ےس آں کیاورکای کت ساکت

 اچ _ ےک ےلج ناقلاط شاپ کس نفی کس رکن اراتوگ اے یاد ربا تار راد یوم مکزیک کرکت رو تار
 یر چوک وربشےرھ گر ھج عقاب ر جست یه یاب کورش تاب  ناسارتپوص یت ایج ںی ومان شی ناقلاط
 وج ےک وہ ف ناسارخل ہا رک1ےس سا ۔ ئگ شی لایک ل ناس ارغ ےن ںول رات اتوج م اظ یاب مات ناسا وار کلر ںی

 باس رگنایب ےک آم کام یل ئگ وہم ڑپ مارک اج ور رصد هد گم و قا

 ےک نے اید ےن مر اش مزراوخ ناطلس بج... ایق س یر ناک اروا یر ات تروا لری لا لا اطلس
 لا فراق ےس بسا نار ھتاس ےک سر ر کیم دلا لاج وا یک نا یک یل نک نام یم ےرمزج کیا

 رک ر ی مزدا اروا یوم ی ات مر عی ارب ےک یاو کو لاو یک نا باشم زراوخ یی نولاخ نامکرت رپ مزراوخ

 سیم تا ۔ ےگ ےن مکی زاد توپ رزو لام ےک ںوکولودء یک آن ب یکں و اواو ورش یولس رپ تاس ےک یاران یر ام فرصت

 ے ر آم زراوخ یگاھپ ےک ساروا نب دلا الج ایک پالت یھب روا کر وہ شیخ یکت وم یکن اطلس ےن ںوہناروا ےگ پ زراوخ ار ماےک نوید یہا
 آں فال ے فرطں را اچ ایک تم زراوخ تا س ےک ںویئاھچ پا نیلا لالجز یب. ےگ گپ رکن کیپ ےرہیٹنروا ضا دا ۔ ںیم

 براقاود زا ےک ( نت اخ نئامکرت )دل کاش زراوخوج ھ یا ےک تدرای ہفت ودایو یم کنپ ا یوم رر ۳

 5 وت آل ایج اھت ان اک نب نین 82090 کالی

 وس

 7 زن 4 7 دلاراتخا تقو سا یمن
 تر تک ا 7 دلا لس زار لس کتب اچ تی نا لس شات لر کس نر

 بت لب روند سرت کس اد یکن لا الگو یک ات تب ےک اد ایوب فرطکر یخ نی لا لارناچ
 وتار کروم ےس رویای اش الا نیب دلا بطق وا یک ق اھت ےن ںیہ اتات ےک گا ب ےس مزراوخ لا ےر سدد ےک لارواوامش نما
 شو ورشا ڈاک مایہ دالر کہ راک وگول نا یم او ےک ناسارخ ےن ںویرات اتنا الت اس یک( لو )نی لار ایفا



 نانوطاکں وارا رداد کی مز راو تک بال ۰ ۳ لواصح.... شنل ....نورظن رات

 گرا ےک ںوراکیش کر وا ںویت وف اع بابساو لگ اب کد ن الدا یار عقرب ےن اروا عاتمو لام ےک لا ےن ںی را روا و

 ورو ےہ بقل ےک هاش نم ب رک واک توت ی ۲ او ء امن یگز نی دلارایفا ا ورک ضور فر تمبق لوک“ تی ہم ےن ںوکول ن اے

 دیر 2 یاش ےہ رش انے دلال الم چ انچ ایت بقلم

tozتک دم ںی اے تے ٹا  
 کت لا مات اتو لات وف یف رک ب ےن نب دلا الجر چپ ایگ آل ارایه دهن لو شیر ش ےن ناچ ارگ اگ اھپ فرط

 رپ ایس ںی رنز ںی نا یھب خم یاد انچ کوہ گن زی وخ تت انچ _ ےک ےس وہ ےک ہر ای اکر اپ یت ہعلق یر ا ام تشو ا ۔ یورک رایت

 ایگ واف رط کون دلا لالہ

 ںوتایز یکن اتسج اد اپ ےک نیلا لاج زون لو ےس بجاھتایگوہ شبا ےس تو یا( روی او) تشو رپ یز لٹک تنوبرق

 . یل زفرش ی ن ارسلان د 09 2 - 7

 لیتو ہلا الج بج اپا اين ماسک لر اد ان کرک رایت شاخ یک ا ےنروما نب نی دلا فرش کملاء اض 9 “ایوب بج

 باد وادی اخ ہں وروایلرک دپ خس رک کلمات 1ا او رر ون رنو و ایم کس راه

 یک کوک وف ینا ےن ناخز یگ دعب ےک ےگ اھب ےک :اش مزراوخے نوک یہ ےک رکن اب ےیپ مہ ....:ہلسمل یب مزراوخ اک وی راج ات
 فرشاکے وہ ترا ےک ہاشم راک کد اور ےک ےن رک مف مش ذی اچ MES عاراتروا

 اد پا فرا مزون ایم لاک نازی گر یی کر ںیم ےہ تکی کف رتل

 ۔ید یئاھکدن تروص یکی ایم کن ایمر یت ار نر ںی یی روہ لس یار نقل کا

 گل ورع رد وپ ےس ناف کسر یگدادما ےس نازخزیگچ ےن نو اچ. :گدبب کارا مزراوخ

 ۔ ےگ ےہ تاک ےس دره کتک اد ایرک ٹک بناج کیا ےک شوا یدک تے توق یوکے بسد ںی

 ایوب قرار اس اي آب الی تعفو کا یت انلوھکاک یک یک ا ےہ ںوہ رات اتنا تنو ا ای ضعف وات مزدا شی روپ رک ت لاھ

 اور یو هک ن ہن اشناکب ایس ےک نون وا ںوراوکیکں و رت شل ہا

 ہزار اکر خپ نانی یا ےنرہش لیا ۔ ید دناماوک مز اوخ نفری نب نام شو ے نایباک بت کلمه سارا

 ۔ےاکد لا رگ ادیب زار لس ن اے ا ےۓ آپ ےک سئاروا لوھک

 ۔ ےک ۲کہا ناقلاط شاپ ےک ناخن اشد اب ےپارکوہ غراف ےس یتا یکم زراوخروا ناسآرخ قا رت رشت

 وکی ا ےن ہاشم زر اخ اھت ےس ںیٹ تصوولن ہیک ارواوارھا م تم وکر ۶ےک ہاشم زراو انہ N انب ا

 ناسا ام ی 2 آھڑب پوا یھجا پ آیا ی ۔ایلرک ورا سل ات ات بجاذہا۔اھتایکر -ھ 00

 یکے وہ قاد ںیم انزوا یک ور بانو اخ ےس( ءان یاو ) نی ملانیا اب شا اتکا نا کک فرط

 در یک اےس ںوزچ کرورشرواپ ا ےس رہو دن لاين اچ ۔ایدرکر ها فاصذ_یاب رگ کتسافو

 راب رو ادا اش ینگ نب دلا لالج یخ انچ” ےس ترایع زج رم ناب شهر هر )نا رعد جو بام >©

 بیم ینا (۱۱۹ف “۵ دلج )نیا یر جی دجدوج وم ساپ ےراھج ....9“۔۔۔..۔..- چت هی



 نان کل او راج اتروارکذ اکی مزراوخو قو شا ۸۳ لواص۔۔ اص لج.....نورلخ یہا رام

 شناس یکں ویرات ات ےن سو اھت کی یت ا ادا اک جا نا وتی حق کیا ےس لوکس ءا ٥ ءان ناو ام
 لاباپ ے حر اک ب تیاہت روا ید ت سکوں ا ےن انہ جت لک سم 29 یگایتوگیحتےک مزراوخے یہانپ تش روا
 ایت ی ذاکر نارودےک ےرصاح ام ایرک 2727 ہرصامماکن لا وہ ےک رک

 وم یک زا ںایاداکک ا تع اج کیا یکءارعاےڑب ۔اھت قوس نرم ب نیلا جات یر رویئاروا یب اد دا آ
 کان نکا ۶ب1 وات رور دری ۔ایگ آش یاد بس اتھڑ اچ س

 ارت تو اونم لا قع انک تپ ےک ا را اک اپ تافو یگ نیلا اینقارنروگ اکا توں ا :رضف اسارت ۱
 ناواہب یئٹنا سیم نادر ۔ایکوہناور فرط یکن اور ذاکر اکا ےس د ےن ا بج روا ایک اط اک عارف ےک 2ت ا ےس ا ت
 ERS رک ت ناورش ےک رکے ذوا ن اولہب یتا ےب اات رر مو
 ایکو ناسا آتم آن اھ اب روا

 رگنارام یا لار 77-1 اھت ضر ورم اک اداب نب نیم :تلگروا جت لار ات 2
 ک پن اج ھجہچغانچ ےت ںیم بت اھت کراتا ےگ آباد فرط کن اورشروااید r وک انب ؟ے روز ےک اول الدوس لیل را
 ءاش زراوخ نیواش نب دلا تایخ اب گاھب ےس گن ناریم+ دوا یئوہ بیع رک ںی راج ان یھب گیج یا قوای اب

 ٹک 21 ایج ّلاپ تاذدمکک تں اہی ایک ات لہ تمدخ کل روا یل ان اب باپ

 سلنا اطلس بمب کن بهم... تسلط کس( عود مزون هاش لک
 کل او اش وف ہاکی ا ا اغلب فا ضر اش لر وکار تای ایک واک کم
 اسرع ار بس یب نادعج تقو ناوج یی ہزش آن بھگ یی لا للم کی ریا ا بجا ر ل ات ناب کھیت دایک ام کے ےس د

 یی تین لا ےہ ایکس یھچن اہخصضا یمصاق عاص نب دوم سوا به شب مس ارام ماست دا ارد
 57 رکا لمم تنشط ایا لا کتاب سا عسل گیس انار وعسمیض مت ایر ک رک کن ابخصا ےک رکے ہلصاف ےس
 ںیم 7ی یئاو رکراپ تمج یر ضا ےک لادجد کج سی فیر نکیل کاور ںی وے غ کے س رک وان ادم اش ملا نر ایپ
 لا کب جر ےنپاوورکک یا اک یلیعاحا ہقرف اھت روم نوش( 0 تفکر لپ لا ۔ آید باج یکی اشر یی دلا نک
 تی لرد را کا لی نواد علت ایپ گلی ڈاک ںیہ راح الرد رم اکے وہ موت فرط ی تر شر لا رک
 ےب ام پک کا کس لو اور گرم لاک شر لاک وور ےک

 یا ےس اہ ایل رک عت رکوم لقا سیب نادیہ روا یک ول او آهن لول را ا کت س اوخرو کی کا ےس ںول رات ےس نا ادب یاد آن یا

 ی ایکو ا تسویه ون فرش نی ملا الت

 لشکر ناهار ہہ دلا تایف اتتد مآ لکل ےن ءاش مزراوخیکں یہ ےگ ھڑب ہوا پک هاشم زراو داشت
 واشر نی ملا تاوان ورق ےن ںونرا جر ایکس یارک یم تسوکدہےک پا ےئپا ا یو نکی یک اط وع تروکع

 ںی ایگ اں ریو ناخصادعب ےک ںوندنچ رجب الا میس مارتا تزعےا ےن نی او ۔یانب رکا اج سلق یان تورا ی ناسا او
 ریل _ نااهنصالت ایلر کہ ضاوم اکیس لادواےر گر و: تس نفاق ےس دھڑب حر کب الی فرط یک ایہ دذا آی راج تےریغلف و

 یگ نھی یکں وہ ر ا ا اپا ی رک کرن

 کهاز لو



 ناذوطاکں یی راج اتروارکذاکیمزراون قو ین نیل ۸۵ ٠ لورھجش مش. ۔نورلغ ن یار اج

 ایآن اہفصا ےس نام کاش لا نر اب کما بجا مت اب اش تن دل تایف کت رخ 1ےک ۷۷۳۰ رھچپ...: سیب یارو امن یت
 ضرب نامہ کے هاشون اچ کر جوا ید بیخ یکے رکے نر هارو لا نم ہداشرت نیدملا تایغذف
 -ایگالچ تارکداشت ہلا تاغ و ایگ هل شرو ہلا نر ب ج مارک

 نکردن بت اطات یا وب یک اع تمول یک ارع ےن ہاش مزراوخ پاپ ےک ںساوکواشروف می دلا نکر تقو سج..: یت اطاق ریما
 یا ےس واش مزراوخ پاب پا ےن ہاشر وت ن دلا نر ارکل صا وہاقرپ تمولعےن یت+اغاتب یما۔ھتایکاطع ہرہع اک ترازو یکء اش رومن یل
 یگ( تزاجا کل اڈ سیم لی ےک ر کرا تر کو اطاقب ریما ےنداشروک لا نکن اچ گم ت زا! یکے ل اڈ یم لیے کرا اترکروا کت یاکش
 ی لاوس اات ار شر دلا نوکر بج رب ۔یدرکدیق سیم ںاہج لے ھایات ریما ےک اشر لا نکا.
 اھب لہ لک یا خ انچ اگوہاریپ ہرطخوکء اش یت ن دلاتا ایٹ ےس سا مر کیا اک اسد ادرک وکی صا اب ریما ےن ایٹ وج

 ۱ و
 ںی ی ناخ زاب تسون ھنر ےک ا رونی لا :ل کاخ کب زا ںوھتاپ ےک یت اطات ریما
 گرد ےس داشت نہ لا اغ ےس ناخ کہ ات ایک میپ ناخ کب ا ےن اطات رماد یہ مرک یا ویا ا اھتایکوہ بات
 7.29 گپ کنان کبد زا وف کیا ش۲ ناک کک ملا ۃلودر ما کیا نپا ےن ہاش یت نیب دللا ت ایف یک س اوترو
 ناب لات مر برد اسلام

 آل اد اپ ےک نم دلاتا کلا بود ۔یلرک

 ۳ گاز نفس کس رگ سر فاز رزرو فر کتاب ون لا تای... وا لر اطاق اه اش
 رھپ ۔ایلر کی شاروکواش یت نب دلا تایفرداایگوہ جیب قت امان را اکک ندرک یک تع اطا ےن یکن ازعانا ینا
 دلوړ ےوسےک لادوا ناررئ زا - ایگان تار کف اد اک اسارخروا ناردزام قا وا یکدرکاوا یم یک نئ اے ہاشرت نی دلا تایق

 کاو اطات ریما تم واک کن ادم ہو روا یک ن ی واک کا
 Is ۃا۔ےرام پا دعب فارم ایک نایاب دذ آےن واش جت نا ایف رح! ےک ا

 یب عرب دکود رر انچ کوش

 لر دهن سالاد تطاس تموت کد اشرت نی دلا ٹایف لم تدم کت یب ابن ےن یتصاط اب ریما :تمافب کا اطات
 تفاوت نی کز اف ارت کد تاپ ایل صق اک ایا زی اب روا مار مہا ۔یھبوس یک راجو ےہ اروا

 سز رکرلوا ایا ےیل ےک یلاشوگی کن اداش یت نیلا ایا کد بار تچ کی رواخب روا ےک لے ی اطاقب ریما وی قوم سه
 اھت ایاھٹارپ تشلاخم یک ریت نیر دلا تایغوک ی“ اطات ریما رب ےزامشا ےک دادخب ہفیلخ * ہک اناج ایکن ایب ۔ ےگ جبر بول رک
 ۱ (باوصاپ روڈ

 شی تصدخ داشت نیب دلا ثایحر اپ تاینے راج ج اراقب ا ان آم ناچ ماتم :لد تمرخ کر 27
 حرط۔ کتیا قا ٤ےن یئاھب ےک ادا کک تلدد وم ایا ما ار تا ت کے اشرت نب دللا ثایمغ اوہ ضاح
 وب ار لود دا اد پارک فیڈ فاڈ کب نج ےن دشت نیل ثایمرگۓ اک ت امالا ےک حرم

 ھا ایی کے ںی تم الع لوک ییا CDE ( مر )ے اعا ںی ماتم نا باک...
E 



 نافوطاکں ین راجاتروارکاکیمزراونو ہت وھج ن یظااس ۸۷ لوازصخ۔. مت رلج ....نورلخ نیا رات

 «ان کانکس ا- یک ماکت لایک کک نج ہپ ناجحنز دوا متاس ےک سادوا ایگ رکا شرع نیت تب تاب

 _ایگلچ نانا دذ آل اپ ےک نان کب ا

 داپ رک مرک یک اروا وہ تساوی اقر ریا چاچ دیکھ کک اطار را ےن ویرات اتد! ےک ا لمت کرا تیپ یس اطاقب
 مہ کا یج سیم ہئاو فرط یکن وجیشاروام یر کرام ٹول یخ رات ات ےک لج کاپ ےک اشرت نی دلا ت ایف یارک تاس رتب ےک اروا

0J Ok Î۱  

 ہا رت نہ دلا ثایخب یھچی وہ تسلقں یے سیراف او کت قو سش ےن ناہخصب لئاروا یگز نی علادعس لیا یا :تاع فلاش
 سرا دنادر حس شم هرزوگ نزن دلار سپر نابفصا ادا نیل تیغ انچ یک و ہر تبا طخ
 ےب انتم یک ن اغ نان آ۔اوہ عر ھا ےک سکت ساوخرد یکن کلا ےن ہدلفل با ایل صاحب ےک رک تسارپ دوز ےک زین و راولروا یل ریو ا
 یم اں ی نور ذاگ چاچ ۔ی داور ےک ےن کک خو ورزاگ جن وک یادحب ےک لا ۔اوہ کاخدربپ سی ناملس بیعش ںیہ وروااوہ لاقنا
 وا دلاثایخ ںیئگ آروم کن ںی ورام ےس ہر زجدالب دوا لٹرا ۔ایکغ راکودادفب حا وف ےن کار یو یی وخ تک م لا
 ایگ او یقارکواش یت نی دلا تی یوم تح اص رھی روا یکے و٢ تچ تاب

 روگ نیما زن لب تم کس سر من دلا لالج تقد ےک ککمم یت هاش مزار هم :ںم یز نیدللا لاج

 8 ب انروطب فر اپ لول ناف یر لا لات هد وہ هل ے ی اےک ناتسورتہ ےک العوج رواداپایمکب تسب
 ےس ( رون یاو )شوب ۶ وتلو تست هل اقم ےک ںوی رات اتکو اش مزراوخ ناطاس بج رچ ۔اھت اوما ہں یر غوا ایک رتل کا
 او ٹن شیر ناسا کاتر اگاھب فر یک یلزمن ے رپ شیخ نیب لا لا بج رھپ وا ایل نیٹ یخ ے بان ےک نیلا لال
 اپ کاج یک اپ ےک نیر دلا الجروا ےگ گپ ےس لا ےک ںیم ا ظذ امورو مارا

 دق او سا ایکو یک اہ روا یورک وک وصام ےک ناطلس ےن کلا نیا تار ہ بان : :تسلقیکں وی رات اتروار کش ارما فلت

 یگ یت ارقب نی دلا فیس۔ یک کل وقت تعاطا یکن بدلا لالج ناطلس ےن ادب ےس روی. ںیہ ےک رکن ایب ج نے نات ور صام وک
 ینا یھ یم کشی تاش ےک ناطلس۔ےھت دوجوم یداسرارنب ںیم یتا ےک کینہ ےن لم نا آے ناطلسو نسنروا کلر مظم یک لم من
 ںیہ ر اتا کر ھا رم سوم کوره اکر اھ عفو و ہکت قو سر ویرات اےس ت وق یو کروا قت ےس بس ناد یک نوای
 ںیم ناک وطن چرب یا ےس ناخی ےک اپ ےک نا ھل هاب ارگ یا یتا وا ۔یئوہ تسلقوک
 وکں ای رات اترا ب اتم ےس یار تییاہن ےن ن ہلا ل الج اوچ بتم فود ناور م اقم یکناور یل ےک رکج ےس نر لا لالہ
 _ ومر 0 00

 ناو ارت لا فیس ایوب تست مي سن لا لب نام ۔:یقازتاروااڑ ہر تسلا
 اپ است آوا ی. ایک کر تروا کک ۔ایلتساراکی ررعےن کنملا نشا ینہ غازخ ی لاعم یا تیکت ار بم
 دیتا یھی ھا سک سا ۔ایگالچ سلاد فرط یکن اتسودنہ رکوہ شاران یھب قارقب اچ افرا کار بار تا ار
 ۰ بلد یک کارو یک منکر کوک ت میکس ال یاهو سان نسل ال و

 لاج ےک رک برو یک عده ورک داس ےک ںویراجات یگ غالطاوکن اخز نگ یتسکی.....:یاوراکی افتا ین نیک

 ۔ے اھ مرہ اشن کا جے ی ورز کدے ںیہ و ےگ روا( ۴2 تصاطعی ہک اھھکس یب یک ۱۸ شدح )نشا یی دجدوج و“ اپ راہ ںاہی 9
 س ایگ کے کچ لانے کک ریما درجو (۱۱۸ خد دلج)نشرٹیا بری دجدوج وم ساپ ےرامہ ج( ر )چ اغ ب ا...



 نانوطاکں وہ رات اتروارکۃ کیم زراوڈو ہت وک یال 2 وا صح ... شش لج .... نورلخ نب رات

 ےس( لوارج) لیا مر قم ےک ناخز یگ اک وکل باقم وم اگ آے ےداراےک ناخز یہ یھب ن یدا لالج۔اڑب لپ ےنڑلےس یر کم الا
 .۔ےئوہرتہاچدنچچ ےدودعمےس لو راج ات لوم بے وکی ر لا ل اام حب گز تت یک کز

 پک پا« سو + فر تساوی ور اد سوم ارم مت نا ایکو م حدن ےک ایر درکوم یئاو ےس کج ناریبم نب دل ام

 _ایدرلھپ ی ہلا لاج نازی کاتا آں اویا یک

 لاپ ےک پاب ےنپا کما نلشا۔۔ یکم تکو ر لا لالخ عب ےک کہ تار نشروا نر نت ....: تست کا ًروسف) یک دلا لالچ
 رگب وڈ شہر خو ددوفتیکرب ےس تہارشانچ ۔ایدرکح درشانکود ےس ےنرکر وہ دنر ن ےس لوی را ایک ڈی ںی اعا اوہ
 تسلیت ی لام تام فر مرت کک کن ملال ال ناطلس۔ایدرک زن یک اول م اخ آن وخ یتپا ےن ںی را اتوا وہ تہ ۔ ےگ رم

 یب دلا لالج ےھت سیم بق ات یکرات توا ای: 7 کے ید رک ب ےس ب ناوی ی دلا لاج ڈر یوکے لا ےن ںی رات ایکن

  هدنژراورسرنچ رواعدایپ سراج« روس نیت ف رے نوک سد ایک تے هانک رد اید لاڈ شاپ رداروھکےک کل وں ےس

 ۔ ےگ ج یم تمدخ یکن اطلس ےس لکنشمیڑہ دعب ےک نو نت. چ

 تھ رکوہ عل ےس زادنگن اج تاو سا ےن ما سالا ان یک نا... یونس نر لا
 ت2 وہ گر ول تای در شا یک ووا نا ےس ںی ایک اور لم تمدخ یکن اطلس+سیٹنایشا یردرض لکرواےڑڑپس

 وکں گول بس نارواوکسا ےک رک یب ےس رو ز ےک راوی واایلر کور صاوم اک ار کوہ علل ےن ناخیگچپ ۔ گلی سرعتی لک ما

 ۱ ۱ درز ررطی ی رگ, شرت ساوج

 اپ اجرا ایذا ب یک ایک لیکو تن یم زغ ایکغح را یف لذا جات ا :ایگوہدوبانو تست یر 2

 ۔ںیہ ےک ء۷۹ تاقادیب۔اھڑن یوتیوب عرش راک نفی اپ رج یدک شش

 هاو اکیا اہ اپاے نی دلا ل اج یٹوک( ناتتسودنہ دب )یورج لیش یاد الطا یک اعتاو عا :تسلگیا لاو یو ل

 مان کر لاو ئاچ ۔ے ادب دج کک ج ےس اے ےک کنت کت یک ویرات ا یاس ےک ناروا نی لا للم کو ۔ اوما

 و یز تنطاسا با هنر ی اپ نارگه سد اف تسلگر دید تر وم ےن بحار کیا ےک ن دلا لالہ او لاو

 (قیفوتلا یلو یلاعت ہللاو)ےےکر ذنایارہد فآ اھت ۔ای آل یی ےس تفطالم

 نا رنک ره دست دسر کن ور نکس ترین لا ال. لتا ک نما نشا ںوھت ےک چات
 نشنامزےک پا ےس کل یکم لا کالج )کما سٹی یب کک ملا نکشا ےس سی نج او ہرضاح یم تمدخ یکن اتسودنہ چاق

 ےرچایتروا لک ےس نرو سرور ايد جنب رپ کا روشن لقب کد لات کت نا نا نا لر اتو

 درک تا اند تاکتیک ملال تارا ادات مکے جو سا اکک نللا سش

 ( یہ دلا ٹایغ )اب ےک سادعب ےک ںوف ےڑیھت یورک رالطا یک اولا لاج ےک کلا نا... : ن ناتسورنج نیب دلا لاج

 وک روتے خخ ےک یا ۔ایلرک ےس اےک رکو رص اھت اکا روک شے یا ( 27 4 تش تمرض ی یار ڈاک

 ات رک رک لا ل سفر سن لا لا چاق دیک تری ایک
gr. 2یا ایا  E 



 نافوطاکں وی رات اتروارکذ اکرم زراوخو قو نام ۸۸ لوا صح .... شش اج ....نورل نہار ات

 باید رک زین یال نتت ترک ٹا ہر اح لا 28 2ا صم جارت الاسہررقم کیا تاچ دے د ماپ r ںیہکتوقایک
 یار اکرم ایک اجداد حب ےک یا ایلرکم توک قا یت رتاشروا۔ کوس ات ارش ا اب ان اک اق یو الس دلار
 ۔یکرکا رکے د گنج ندا ے ادا

 بابخوج ہاشداب کیا یکن سنا نیل سس سس ناتو شب ایا یک ہرصاحم اک س اج ےن رسا ٠ دلا لالیروا شا ناطلس
 لایدا نور کت خعاطا ےک ےک ملیےک سادواھچ نا نیدلالالج یاد اھت اح اکر ہشں اروااھت اف اکی کرو ی دلا

 لاج ۔ایکہ مد ھتاس ےک ںویجتاپ یکن ہہ س نیر وا بیپ کا یار اوسر ارج ںیم ےن ییا ۔ایکم ایق ںاہی نددنچ ےن نب ہلا لاج ےک وم ی کک
 روا سی ہپ تار طامن لوارہ ےک رخ ں ونود ۔اھت ک یز ا ناولہب ںاہج ی( لدار ) شا زنق آپ ہلباقم ےک رکبترم عوف یبا یھب نی دلا

 ۱ لپ لد تر ہو

 رو تی 22 اے ےک

 لاو دے کوی ۳ام کو ناور فرط کار کے کر ا ھت فر نمناک سوسک ورا لر الچ فرط یک رغ ےک رک
 کوک او ے ناتو

 یی یب سیم نام مک اپ ےک دلا ٹایغ ایگ د :داور فرض یک :ناتسودنہ نیب دلا لالج بج ٠تالاع ےک تافحی کن لا ثریا

 ۰ ایکن اب یارک ایج یل. پ ناردنزام روا نلاسا رش انچ ۔ ایگ رک رک کم سیا آ ےن نی دلا ایف کوہ رک ۲ 1 ناب
 یک سو یر اسارت دلا ما ایل دوکک نک ےن ںورشوک ایگوہ لٹا یم تنطلس راہ ورایکرکب وڈ ںیم تب تر شیوا ببر
 سل ےن دھن کب نب دلا ترصن۔ایگن کج نل ۳ ان ئرفسا کل ماظایلرکض باطخ ےن لای اجاب دکور ناو !نیرظیمم یلاڈدایمن

 ایگ ہاش اپ اکو رویت رک روحن *ر گن ی دلا اترداایداربلا جا کت مو پارپ

 اوج ژست دا هتل اس ایفا وان: فورص لم ںویلر گنر ینا بدلا ت ایف ...: نون اخ عاامکر توا ییر ان ت ی ملا ث این
 , ےرسود ےس رہا کک اداس ےن ںوی رات ات ایگ چ لوپ کل کے یقارع ہلا درا بس 7بار

 داب د دات اعر پر تاب ناشنو مان اکن اماد ناس او کلر کان ایگوہ م اح اکوہپ یم کلم ےرامس۔ )مپ قسم
 تار اردک زور ددال ےک ترخو روا ی یکم لافان ےس طلاب درک هاش غن اطا کوچ ایم ۲ نایب کک

 اکںاہج ۂنوادف یگ مدن ب مدق ےک سارا ایر رقمی مرا السد نا نا ری چاپ تعفلسو تمولقں ام کس ا
 ایکب الخ وان یارو ی آن لا لالج نااطلس کک تل اہیب ۔ایکرایخفا بق

 طے ۔ ای آں ہئاو ےس ناتسودنہ نی دلا لالج ء ںیہ ےگ ھڑچ رب وا پ آہ کا یل سی ھا. :یجئاو ے ناتسودنہ یکن ہلا لال
 سا راس نوا ور« ےھت رکا ورا راپ این نام رکا وم اجرک شادی ںیہ ماب ےس نایب وج بت اضم اتنا وا فی
 0 سی س7

 دعب ےک سا ۔ایکر اتا ماق ںیہ وروا ایگ 7مژراوتر کوہ دروس ےس اطخ ہاشواپ ےس ہیک ات پچ اح اکداشواپ نانگ( ا... :ناوک یت یاب
 الچ نارگواش مزراوخ نوشی نب دلا ثایخدحب ےک لوجی ۔ایکر رک تیوب ۔یگوہہ بین حر فالخےک اطخد اشد ابو اش مزراوخ
 ریما ے یر رگو بق اتتےک ا یگر اج اتروا اوہ شاور فرط یکن ااتسودنہ نر رب لا لالج بج روا شی مارت ار جاو تزمعےن نی دلا ایگ

 دیک ظهر لا کشت نارا دل رایت 1و رج



 نانطابں ی ءاجاتروارکذ کیم زراوفہقوھجن اس ےچ ۹ لواصح۔...مشش اج ....نورلخ بارات

 2 یک دلا رت ککملا فرش تنضعاسلاریزو ۔ایکہدارااکےنرکرایفرکوکی رک چنا کے نب دلا للالج...:تحعاطا یک یز نب دعس
 یسک ےک ںی ساناا اوا ے سا نکن افرا وصیت یک قع ےنا(اھت فور ممے بقلےک ںاہج ہجاوخوج)یردینج قوا
 فٔلا حر داایادب ۔اوہرضاح نادم زاین کب اتادرب زاریش یئاد ۔ایاھڑب مدق فرط یا یشایگک رب ےس لیک نب لا لالج اگے اج اھ درب حت وہوا
 شناس IS رب تا نی لاو نره ساک تاچ ۔ایگوہ خطاب و مک ںی
 ای درک اک اک ہلا الم

 لوّقتعاطا۔ نی یش ات یگن ابفصا نی دلا لالجدحب ےک سا.....:نگب علا الجر وا نر دلا ثایغ
 یکی وک  ہلا لالج اوم ناور ی ےک ےن اے نیلا لال ےک رک رور تش ے ر تقوی ایی ای کت کن دلاتا نیک ا کرک
 ات هیت اس اقیانوس و کای نت نخ فوط اخر یر الا
 وکن ہلا ٹایغ ےیل دذ یک وکر یکی ا ایک دنا ےن لوگو نا ۔ےھت ھتاس ےک نیلا ہثایفوج یک شیو رکے ن اب یھوکء رھا نا ےک
 سگ اپ ےک نیذللا لالج یقابایلرکرا 79 9 ملا تایف یوم

 ےک رکنشلےس نیلا ٹا ای آی کشاےک نیب دلا ٹایقوحتاس ےک ںوگول نا نیلا لالج جانچ. ایان بدلا لالجروا نب دلا ایم
 یک ںام کس ا ۔ رکن م باسا لام روا لو رز ار کن ملا ث ٹ ایف ےن نیلا لاج ےک فرط لا لب نیش وارا ما
 ۳ رانا تاب کلات سا گه ےک سن لا ایگ یب ناقواس ان دلا ایل ؟شضتت
 ںیم ت مد یکں واب ےنبا ےن وج کاج سم تمدخ یک ئاھب ےپا نب دلاٹایخ یگ وارک و رگ دی لا تای ےس اے یا
 لو تع اطا کت مو کوا ےس ومر ضاع تا مے کھ تم زات تر دن دال اما باکس ارزان« ٹر
 و تع اطا یک ا ےس نیہ دلا الج ناطلس۔۔ ےس ے رام وک صولتی روا ےس تن لپ کن لا تای کیپ ےس لا ہمکالاع رک
 _ایکل نی یدءاھب ب سام انیعروا کرہ این یدونشوخ پکارا

 ۱ ہک یج اھت ایکن نارنج کس نی لاری اب از بان نما تره : جنم نی علا ترصتر وا نیب دلا تابش
 تموکخ لی اس رمز کپ کل اسا۹۔ وم ہن ےک اش مز اوخ یب جرات روم ارت نم نان کتبر نر ے ای
 لطف نیل و درک و خم نا ایغ ارادی اکتسوککی اد خددب ےک لا راک موا ی لا ای
 ۸/ص222 0 لا تر اد ماکت اما هدر اما ےک راوجد برق ایکر رقم یل ےک کیککوکن السرا۔ ںی اور ںی سش ناک
 اتاما تدارک( تمدخ کن لا ایف نیر اچ

 وکلا ترا روا آے رک ما لب کای لپ دو کس نما ای یا شا نیر :ہ اک انب امان

 دا فرم سو لس ی نم ابا (0وك لغم

 نا ست ملا تای کوم ڈی پد تت الام ےک ی اات ایک کج ےک یتا اطاقب کی ا ات روج وم ںیہ نام ناطلس تو یار اوم
 7 اپ لوج لینے دحس فن اتا ۔ایگگ اھب نایاب رذ 8ھ 7 ا کا

 یت ٠ے چلا لالج ۔اوہہاور ےل ےک ےنرکک کج ےس نر دلا لالچ یک یر دلا تای اید جوکفرط یکن کوان ار وک یی اون ہل
 -لگتاقالعس ما اهم اوم ڈ یم اقر ک ماو شیخ ےک لاکا ایکر افر وک ارک

Eگشت کان طیور اطاعت ار )نیر رو اس اچ  



 نازرطاکں یلر ات تردارکذ اک م زراوخ زیتون اس ۶ لوارصح... شل... نور نر

 لا مسب ےک نوود۔ایکن لار ییاوک اغراب مرکرازاباکداسضو تفە یداچب یعذنا سم ءاسب ےن نب لاترصن
 ےس ایم روات ےس ےس رے رول يا کر راي« ت را رے کل واک ےک ن دلا

 یب تسرد لسو مشک کروا ایک ب لم 200 ملا تیغ ناب ساکن ر دلا لاب تتوج :یگاور ناتسزوخ یکن ملا لالج
 کف جان رف لر ر صام هدرا را ایک وف رطیکن اتسذوخ ےن ےک ےنراذک وی اھت ذم اکی نگ
 ےک اساسا ون ررر لوچ فا یم ےناہز ےک ہرصاحع ےن نی دلال اج ایت کا اکہ وص یا مالت
 ںی لے اظ راہ رد ۔الک ےہ ےک ہلباقم رپ ہر صبرنا ی نر ونک توربو ید یت لیکر توال س ل
 تام کے وڈ ںی چک مم نامکیک اھ الف کی صا ضیلخ)ر تری دلا ل الب

 ناب یا رق یاد یک تاورر ڈو روطل ںیم تفالخراپ ردوکوودوم نب رجب دلا ءالع کما ءایض ےن نب دلا ال .:ورصاح اک اتو
 وکن روا ئگ لییئاو دادقبا ےس تہب یورک ےب ٹو یز را ایگ هنر کف روا پدری کتب سر یم تار ءاھخ ناولہب

 _ایگالچ دادخإ کل اءایضروا۔ایدرکٗپ رول وان اطلس. یکی اخر رد نا ال ناسا اگے نومزراوخ

 ےک لزنم نی ایود ےس دادفب وج ایکم ات ک بوق یکے نب دلا لاج ناطلس۔ ےگ وہ رایت ےیل ےک تظافح۔ یگگوکدادفب لئار یخ یک ا
 ۔یداگل ک آس یر ہشےک گمرکی لفروا دانہ رش ۔ایکوہ اق در زروا۔ ایکو رصاحم اک اق ود ےک رک وکے اب تیل ۔اھتر ےل اف

 مم ترم نوت تربوج یف کس ا اھت فورم یم ےس رک وک وڈ نہ لا لال تو ی... لار بلا الج

 ۔ے آں یاد ر و لا اک اوال ویمزراوخ ںیم ںی وہم کج تنے تی کل ا سی کت تور

 کک ی رھپ یا لب کیم ںی آر رات 2ی یز تان اکے( کرا یلاو) نیب ملا رشوان لا لالہ ںیم ےہ ےک ںوگنج نا

 هک نل ےن اقےڑاپد ند ۔ںر سرش رس دور عمر )رل وراپ ۔ یک جیک ادب دع ےب سیم

 ۔ایلرکص بق فارم ےن نب دلا لالج ناطلس کک تں اہی مت یی فا

 اک نا هر ۱۳ :لللافرتیزو
 تھر کی تے یراگتسدخ ۃفر ۃنفر اھت تب دم تمدح کب قیم زو کما اہب ےب ےک لاروا ( تنطلس ارم زو اکن اطلس) یلاتسرہش نیلا

 ارپ ترازو 0 ٦ 2 ٤ک ک٤ ٔ  امرت تعرض یک یی
 وافر یکی شٹ یک ا ےن ناطلس۔ےس ایکن شاکر انی دھکا لود ےن اکا اگل ماری روا یکی یک یاتسرہش نیم دلا بیجنےس ناطلس۔ےۓاجوہ `

 ودر چارت لا تار بز کنلاءاب دب ےک یا ایکن ہبلاطم یئوکے یلاتسرہش را بیر وا کن
 کیان تب یه لوک اراف ان اطاس بس - رپ هد کا لار - در تسدغ کت راز و گی باک

 رضاع رحب ےک لات ےک ناطلس شش ہاگراب یکن ملا لار رفت نقاط اپ نالا ار شید اد کی رگ نا

 رو دنس اہ دد ےن نب دل ل اج بس اپ »هال 60 تار باب تس تو لا - يک لد هرمز کس لو اه فن هل ل الج او:

 اپ آکا ایج الاڈرکل ےن ہچاق ن اتسودقہ شاداب کی در ن دلا باش تناسل رم زو ےک ساروا

keا و اتکا فرش بقا یس  



 نافوضاک ات وار کیمز رانو قو لس 1 لوارصح ... مششرلچ ....نوردلخ نین رات

 ۔ایگزاتمزارف سس ترازوودبع لا ےک یب لا باہش

 رکوہداب دوام ناسا شب ےک یاد یک ویرات ات یر خم ےس ناورشوا ایج الب ناھ ابدآ :تراطد لا 11 ںی ر اات س ناار

 ا ر ںیم ام یوا یت یارک ل اے اغ م انک ناسا - یا یک سون لو لو نا ےتاوسہاھتای کور حر یک ایم لک
 جر کشا ود کیک ں ورت ےک ےن رک احوک اہ ارت ےس ناخ زیگچ ۔ایکداپ رکو ک اسمارت ےک کراتو دا یهو ۔ھت
 ےن ںوی رات ےہ رمیشکن ا یھپ سم مكروا نامشاق اداس حرب اکم شی ایل تولوا رز اپ« دارگ ان کم ایک: چو راپ ودوک ن اما ےن رالی
 ۔ےت ےک سکہ ت اات نال اوفا ےک ماپ ےس یا ےن ںیہ رات اتیا و

 ےن ںیی راجا. تم گاھب رکن کت یکدم یکن ا نادہ لئا۔ےھڑب فرط کن ام کوہ داف ےس کرک رات کورش ا ین کن ارم

 رر تے نوضح! کت گامی تساوی اید زوم کوان ایہ رف آں بق اھت ناز لایک ارادوا نام وور شرک لوک
 ناروا اھکایخوک رت لاو ناول نم کیا ےن ںی رات ات ۔اوہہن بین کوک ں ورنا یک اہی ےتت سیم بق اتے کراتین
 اپ ے ںیہ رات اتوا قوم قاب زیر دو ورسےک نا ےک کل وو درک یاےس ںیم ںوکول نا ےن کزن ۔ایکہبلاطم اکےن رک اوجوکں ول
 ۱ ٠۔کن اھ ٹیپ ےس زر و لاو رو ار یر ات تسخیر کارد

 ءاھتایگک ناھب ےس ہلباقم ےک ںوی رات اتوج پو کک یا اک اھت ے 7ں او ےس ںی دوا ق اچ الب راج ت تقو سج ....:ںیج نار
 تعاطا یکک نم ںیہ کولم عا کی کت ساوخرد ےدیشر ےن ںوگولنا۔ھت ییا ی اندیش اشا اک اور شدن دایک ناور شنب دد لاح نایب
 یےپ آگ یل کیل کس نیما ارد ےتجہد تاج ا یکے نرم ایق ںیم یم کلم ےنپاپ آے ںی تی ثع اہوکیرادرامر فو

 لیپ آ یک یی تساوخردرب ےن ںوگول نا وت کہن دون تسوخردءاوہ ایپ شير اتوکد تعطیل رپ کم
 7 دے د تزاجا ےندیشر۔'“ےھچد تزاجا یکے ند رختای دور مد دداہل ےس کم ےنپا

 پال ی کے ےس م اظ کمر اح یم تمدخ یکدیشررادرس فن ےک ورک یوتاب 99 یار لا ںورار ن قت

 ید سی وان اف دیش کلید لات فکس پرکن امد رفت شل دهه سگی درب مقام

 یار نایت مي اپ اپ و لک تعمير لیوان راو اھ انچ نا
 ات لا لوید نت فر ادرار کس ناو اپیکور تمرا کن تک

 J لر بس ندرت لات هر زور باد تمل ر وخ لوے عقاو سارادرس 17 ی مک ت

 ےہ صاف ےس ی زی تییاھنرواا د مکی راتوکع فو رابود ےن رادرس یقاچھتر ںیہ ےس ہک اہ ری لسع اف ےک ناد نک کک وک مایق اج یا
 ر درمروا شرک ءےھھڑوب ناوج لیٹ نج ۔ایلر کر ایف کوکں وکول ےن وہ ابی پورا یا یدل( نہ سس نا

 اس یر توخ ی ی ایت ینو سم تمر یریشر تمت لا واوکں یی قن اراد قا ےک
 گاف پ لورم ےب ےک ہر رکھکر درم کوت یم توبات کیا ۔اوہادیپ لاھتشا ےس تاک لاو ورک... کت اینپ نارورس
 ہاشداہوکں وچ لپ ےرامہ کے یکت سی تفو ےترم ےن لئا۔اھت تسود یا اشد اہ روا اھترادرصارامہ یہا ارام بج رٹیس شے اڑا

 رادرس کیا ھشاس ےک ںوگول نا ۔ںیہ ۓ ؟ے س یا گول چ انچ ۔انیدرکک ادریس ںیئ؟ںاہو ںیجنامرفود ںاہچ دانی رایی سیم تصمدخ یگ

 هدرا ورکی این ید ےس د تس اچ کے وج شاو ںی شے دیشر یل ا الطا یک اوکدیشر مگ ماش ےک سج اھت یھب

 لی نادر شد الب ۔اگاھچ کرک پ ھچک ےس لتر یشر۔ ےک لرب ےن کل مک ب اپا یوم لر عامب تنو ںی ےگ وہ لاو شے رکو دعا ےک
 -ایلرکرضق اھتایگز وج یشروج رن ں ور چچ مات ن ادواعلق ےن تاتو ای داٹپ کاب



 ناف وض اک وی راتماتروارگذ اکی م زراوخو توج یاس 9۳ لوا... ل نورظنما ترا

 ایٹالپ روا اے امسال تل اکی رانا د ناورش اکی ایش
 کک ناور فی ۶اب ےک ںویھتاس ےہ رکٹ سے ےوہ یب یم تاباقم فلم

 ۔الاڈراموک بس ےھت 27 ینا نم رواابکرم 'لیئاو فرط یکن ارشد ران رن کی اوکو تر یارک رص ی اک یارک ندا

 ےہ ور کوہ دار اند یم اکان ۔ یمن ںرتسر ککے وہ میاد ے ہر اک ےک س ر لت ن احب ےک سنا .:ناولہم نم کب ز اروا ناھ

 کی اکن ایئر ذ آی اد ناداہپ نب کیکز ا۔اھت تس وکار اواک ن ارا تک لع فرط یکی کرام ٹول یر عرش کن
 یکے ر ںیم کلم ےنپا ںی. ےہ شد کا یکم اپ ےن ہو رکی اپ اھتررقمپپ تمولعی کس ا( یئان ہیک ما

 سوت e ماین تاسےس لی رک کا ترازو لگ لی« پین دولت تساوخرد ےن ھی ا ودرتزاجا

 ۱ جراح ںیم تصدخ یکن ای هاب بش مکن تم اسکناس ما کت رم ےن 1

 مہ لاخ:فوخل کالج رھپ نان لنت لس روا یک ٹدہگیدب ےس یک را ےن لوے چم یاد تمار ےس لک یے لا
 تا یہ تمدخ ی پل اوباش تک لک اے ابدت موا ار گاےہ نشیداکپ آی او اجرک لق ایدڈوھجلقےن

 یاو ےس ورا تاس ےک ںویمو آر اچود یھیرادرسہد ےک یش ےہ لبر تے ماپ سا تالایخ ےک جگ او یہ رایتوکےن سد
 لس روا تیپ گرفت قاب شرکت ایکو فاص لپ ےس فرط یک وگولناا لد اکیس

 رک تملک ی شل دادم اد ید ت زاما کے رایت ںی را

 ا ارت نر ون رالی ورا توان ہت ےس ۱

 ےن یہ ےک رہو چھا یہ ئالطا یک اولاد سم رف یک وفد یھت کی اک رک. :کجکا نرکردا نت
 بام لمر رل جرکرکےن خوفتسودنچ ےن رادر کیا ےس سیم ںورادرسےک اھت اے اد اب نی ےک

 ار جرک۔اوہادپ کشر ےس لاوکں ورادرسےرسود ےک اچ ےگ ےجر ںیہ دوا ۔ےئھ لاو نوای ایل رو 7

 شرع ناب لک ورک تست ےک رک راع لے وھی تعا یھبارذ ےن اچھا رکی کت ضلع ےن ین لا قو

 ےۓ ال تسمیہ تپ وج ےت وہ یاماپ رض یکرپ ۔ےئگ ارجگے لم کتا ا ایدرروآل تی ہورگب اماکن ناپاک رک وادار ےس رد ےس
 کی اد ۔ایک رک 2# اون ولوو اب اقا نا انا کس ندارم ت

 شی با از ا ا کی رولت ترس اورو ۳ ۷ر ما ۔یکت ساوقرد یکدم پہلباقم ےک رکے
 ۳ راہ کیا ںی

 اا دو جنکی او تعاضرووکں کول نج ےک رکاب باوج فاس ناپ :یکو دابرب کنی
 ایچ لاعتشاوا ونام ےس یا ہد ے نادادنت یکن جلی لرک ترکوں ونالم ںی شپ ینا ےن یقاچت کرانا ےس ےس رک یادوں ورا

 ا لیدر ن نا ےن ںونامملسنوا جر ھم 2 2 7

 نب رد ۷ی ئوہ ترا ۷ی نا یکں ہی دیق ےک نا۔ یک درک تعاقب ےب ےس ر طا یش هک ریس تب دا سال ےہ

 -ںیہ ےک ھ۹۱۹ ت اعتقادی ۔ ےک ےک تخوف تست ماہ ناورش

 سلنا ہم یکن اظ ںیم آر گیمر نہ وامکا سی اھتای درکن ایمو ےن ںوریشںیئراج وک( نار بوص) نالی مش فقر نم

 فرا کو اتو ناقلل رب ےس ےک لورا ےک لم ےس وک ےس کیک رتا کف رطیکک ےک یق ]نت رات ترحب

 نا لاو ایک لاطم اکی چی او

 ۔ےہ ایک دےس نیک ںاہی کوہ مول ےس سنن شین ت صالح یئوکی ینا( ۱۳۳ دل )نشا یی دج اپ ےرام مقر )ے یان ی یم بات...



 یناذوطاکں و راجاتروارگذاکيمزراونو قو نیس 19۳ شل ...نورلخنا رج

 یا نخ رک ی ولت ترم کی رام یکدانپ بت ایلداب رب وک شے وہ ےڑجاروا۔ےت ؟لیئاد ناقلیسےھج ےگ ےس لوا
 پشه رو لوک شف رو تستر ایل اوہ مرکرازاب اکی کب رظوخو یئوہ یئاڑل اہ درکلمت یم نامضعروام ےک لاس
 ید تسلنوکےع رکےن ییز ان ۔یگوہ گنج ےس جر کروا طاخ یلاد بلا نب لداع نج یز ام حب ےک ہقاو سا ےگ ےن کت سوت اس کس القا
 بکس سس بیل تسکین

 الچ ساپ ےک نر کو اش نادر ش ایل لاکنا ےس ہضعبف ےک پاب ےنپا وک کروا یکدم ی ا بابک اے داش ناور ل تہ ۹۳۴۰... :تساگواءاشناورش
 ها نوش سهند راس کس سا ےک کب جرع شش فی ےت وہ ےرٹیکھ شا ےل ےک تامح یکل ا رک. یکت یش یک یلدایذ یک یب ےنپا۔ایگ

 نادر شک کات کا ےک حک ےس وم ایپ ےس لبس ر ےس ب تابت ےک یب ےن د ےک ےیل ءیئوہ تسکقوکخ رک یر قاو کا ا 4 ہلباقماٹہ اک

 ےک ی روا یام ر ےک رپ توک تار ےک ل القاتم ام دف ےک ےس ےک ناور شدید لاک ےس کک ٹیم اوک اروا ایک ب وسن رط ی یت رہ ید اش

 اگل ےنوہ کوک وہ اشرابر مکر کک اےس ےک اتوب ایام

 نایاب ر ذآ تاور ےس ےس دارا ےک ےل ب ےک نایاب دذ آے سیل ورکی اک کرب ےس یا: ماع کاک حرر ںی نر

 ن اوج ون نارا رنچ یا رف یکی اک ونال ایک ایت: مد کف لب یکں ونالمرکےک دیار
 سج ےن ںونارلسم تس ےک اج ںی تا ییا یو دات کما سوسک به ی لقب اچ کارا رج
 ۱ وب لا ایم کت سرب ز تہب ۔ایکل و اب رم

 ےن مور لا مر لابی رک لپ رش پارک ہ ناج ےس ہقاو سا جرکدنچ ےک تک... لیش نام نیب دلا یالج اطلس
 ےک ںوھتاب ہے ایک چہ فارم سرکس نب دلا لاج ناطلس کیک شیر کی یک آں وین ت ہون یک گور یھبا۔ایکم زع اک یل ہلدب ےس ںونارلسم
 دما تنفس نی ال ام ای کاتر وک انار 3آ یلاو نادلہی نم کیا ینکل نگ نیشن ےس جی ےک نااپ کا لوط
 ۱ سیر کی ایک ارم نیر دلا لالہ لیپ ےک ےنوہ نت وادیتٹےک ںووو ناےس یقاقتانکمایک ساوخرد

 لا ےس لب یلاوروا اھت یک جق ےن لئارپ تاماقم بناج ےک دادعب جا ون روا ےناج ےک نیب دلا یالج ناطلس سی جر وف وار .. قم ارم
 هدر کاملی -د«دادر فر نایاب رز 7ںیم ۷۳۴ر کوہ غراف ےس ون ارضی هتل ے رک توا مت الاع ےک تققفاو دیک

 ۔ایکداب اکشے تروصتاوخ تیاہن۔یئارکتسمرم یکہا رش پریم ذ مایق ےس روپ ۔اوہ ع اقر اروا یک

 ےس آپ پ آہ پدامکا یت ءاھت ںی نایئاپ رذ (٦ لاعب دازوم اہ اک لا ثایغ) یل اط ںاغم ریا ی :یا اط لاخمم ماروا نی: دلا لالچ

 لالج ناطلس تقو ںی اپا ارا موم کس کورس ںیہ د ۔ایگلچ کک ن ادا لگا اجرک اب ٹواروا یک ارتش شرت نگر سا ۔ ںیہ
 مایک از وکیلاط ںاغم ریما ےس دا رخ! تلخ راد ےس رص انف یلغ ںیہ ۓ کلپ وا مہک یع انہ ہناشناکیرگگاذ یٹپاوکو ادب اوت دلا
 لاج ےک ںی اج ےس دے د ل یک اہ ںی ےک ورک ا موا ورش نوا نادم اوج برکت ارج ورک مم اھت کوریا دلا ل الم
 یڑاط ادم ریما وتوم عج ایر کور صاحم اکی اط لام ریما یم نار ادا ےک رکے ہلصاف ےس یکی تیام دا ان لا
 تناسب یکن یم لا لاج ناطاس وج )وکی ئی یبا یت ہن ےس اتم ایکو لار یاب ںی ہر ےک رک نہ ہلا ل الجو گووت ےس
 ایک امتی امر یما۔ایلرکيل اش ار لار وا کد که نما ال یکت ساوخرد یکن ات تصرخ یکن ملا

 ےپا ےن نائب رذ آی لاد ناولبم نج با ۔اوہ ہناور لاو بااج یار نی لا لالج عب ےک سا... شا وا نر دلا لالچ
 مے ہرمز د تای رور رواد سر اپ هک بت لا ےن نب دلا یلالج ۔اھت ای آ الچ ہنکءاھتایدڑوچےس فوت ےک نب دلا لالجوک یرجت تموکئاراو

 نسیم تایر لا رس نی دلا لال غ انچ ۔ایکر ةلفموکتمدغ سا ےس یٹوخ تیاف ےن دیت کاایک انی اک ساھ



 ناذوطاکں ین راج اتروارگاکيمزراوتی یت وج ن یلااس r لوارصح م لج ینلورلغ نار ات

 فاصلا ےن ملال کتی یخ ب تمت متدرب ذوا ںی :ڑچ روا لدایز یک ویجوفےنزیرب لئادعب ےک ںوفدنچ ےگ ےناج ےن ےک
 یم نر اغ کر تل اے سٹ ید یس لپ یر را

 رب لر نان کز رخ اطلس« اہ ضد جز
 شتر بمب سال اتش س س ا نر

 ار رو وکی دل 0طات 80 مفاےک نب دلا لالجدحب ےک ںوددنچ ےن رتا ۔ یی رکا رتی یر ںوقالم فو تم
 ا ںی کل تست سس او مال یر تاک لس کرد هام کد اب ایلرکو رام
 اح ے راہ لب اھت نار امہ: رخ ری تر ےن و ای "چک اپ ےک رات ات رافوکں ورسےک ناےک ہک ناسا وه
 ك اک تل لک نیلا لاپ اچ “یگ و ناروا جج اموکں و اطخ امہ ۔ےہ ہم۴ با مار اک ایکس یہ تکیہ نکلا
 9۳۲ بستبر فستروا یر ری ی ارے ا روا باپسا» لب کس نا دسر دوشم لر خاکی ید

 ایک اور وختام ےک الپ روا وتو چک من لا اجر ےک جت عبق مت کارون دلا یلالج

 افقی مان ہلا الج ن اطلس رت یار کر رق( یت یک کلر لا جو نام طفل سکس ساارپ تموکق یک رت

 ے لدا آ ینا مد ۔ایدرکل ٹوک ایاعر ےس شنددادروا لردع ۔ ےگ کولسروا ناسا دحع بس ماسک لا سن ہلا لالہ ناطلس

 ۳ ما رس نشر

 روا ے ای قرار ۳ نوش درو یر آ نارا« نایاب ر ذآ ےس رک کر کن کر جی نیلا لالجدحب ےک لا.....: دام فالف ےک جرم
 لا ا ادم فر کند < بتوانم کاج فا ک ترک ںی ید ںی ےس رمو ام

 اپ رک اوم لباقم کل وتو لوور تقوی بول ںاہ شیت بدلا لالج۔یھتیجروہ مج عوف لو ڈٹ یک رک
 کرکے وکی اپ راں روز ےس یر تین. ےتاھکدرہ وج ےک راویرکرت اے ڑاپ ہدرکدرن تلہ یوا اے رکی تب

 هوش نیم ےئل رکر ازفر کک وف لنپ نم ےرامودایزےس اإ ارب رام ۔یئگک اب ےس گنی ناریم فک حر اوز ےس رک
 ےرسےر سود ےس ےرس کیا وکک لم ےک رکےن ںوہنج ۔ںیکناورد سی ایل ےک ےن رکرمےک نا ےن نیب دلا‘ المل یلدا رکاب نسل

 ایک ارات لوکی روا لا نام کک

 س رکو دلا تای یاب ےس سک ن دلا الج ن اطا . :یگاود یئاو فرط یک: بربقیکی دلا لال
 او ناور باو باج کرت 0200

 مکا اک شو E ات ایگ و چے غ کرکت سرو کز مش ملا فر تنسیم زو ندرت لا ال ناطاس

 مپ ےہ تن سه 9 افلام سرو لب تسهدش کمال تنطعلسلارمزو اکر قم یل
 کدے و لم ڈے کہا توک ن اتع کے دارا کلا ےڑیدراھچبارپ تر اب وک یش ییا ۔ےہ

 ہک رکا ا بج ایک ماطر یت اب سا ےن دلا لالج ناطلس لار سلف
 76 3 e ی ہلا ت این اب ےس اردا یک انوکو کی رت تو

 رتن د لال الج... بسا یراق ی ارغش یک کما مات
 خا اک کب ےس ارم ےس یک 1 ر دلا “سش 20 دق یف ۱مر واایکل وضو ناب چکا ییا ےس لا کک "۔ایکرداص کک



 نافوطاکں ویرات تدوا رگ اک زراوخو فو یب 1۹۵ ٦
 حس بسا 7786

 یت رر اھو یم نین پا کی رر زی دات نیا حب تامارنلا نلا ںیم فاطم نب دلا سشیکی رز کر لا لایک ترک ںیم

 و ےرا ازسو ےب وج سہ ]0 ںیہ ۓوہو رم فهم یاس درک ترکیب دوا ےت ےگ ۓالرپ اوج

 اید رک یاد سام تر روا باپساو امار اس اول یادش کرک لوک ملا ال ناطلس. وہ تر

 قفس کای دن ایپ اک این ےن( لو اطلس خد )لی کک زواب....اکنے مت کب زااک نی دلا لالج
 اج حا روااکے وہ یقالط ےن یشاقاوہ شی الط مرقس اےک یت اق ی درت لاب کے یوم ۵ یقالطوکو نب ےس ہجو کس ی اڈ

 تاپ یاو بز الو ادا نیر شکر 2ں لوت ایں اپ ےک ںاروا۔ بنا کز اوز ےن نی دلا ل الم انچ ۔اید یکے اک سو

 دیدم کن اجے دص ی اکا وہ دص ايلا ےس

 ا ر دپ اق کت عد کیل ای آس باور ہر تے یکوف نی دلا لاج نئاطاس...... 9 , ل الج

 )کر ملا ناسا یک وا تو ساس یکدناور ےک رک نوک (ناا و وص )ںی ناک کک ناغرا

 روزہ رومات او کے نی ار واایلر کض قت ہک ن اضرار الام پای ظن ازلچ ےک رکن اض یمینگکب مانروطوکی و ہلا الج دژ

 _ایلاپدوگیشر وا

 ی

 تول یاب ےک ناخرا ےن نک لا ل الج ۔ کت اک یک لا ےس نی دللا لالج ےن کی زنوا۔یدرکغ ورشرام ٹول ےن ںیہ رک ل٠ا کارا

 قرف یک لےے پس ناطلس گوہر لافہدیبک۔ایدرکل زم ےن ناطلس.یئوہادیپ ینصرا: ےس میک ناطلسوکن اخرا۔ رک

0 / 

 رنو جک الا تافد ےکرکت الخ لاس ساس ےن یایعرڈلا نب لا صانہضیلخ سیشن ۲۶۷ نامضمر دام یرخ

 -ںیہ ےن آر کن اج یہلسلسےک یا یب ءاغاف ایج اوہ نک تفالخد تم یم یر لو گل

 تلود ۔ ںیہ ےت آر کو فرم وا مہ کت تیر بس کن ا ۔ںیہ یئاھب یہ ےک نراء جر. ...: کن یک جگر وا ورا کا الخ

 ہاشداب ھا یار را رک ساق تر پو فان ےس نا نیا یلاد ۔ےت ایام اوت لامپ سکس کارا ےک ہت و

 تراس ںوگول نا۔ اھت ترڈ ےس نا یھب در شد رد یئاد نادر شر اھت تپ وکلا ےس ترس یاب او اشیاپ دا ات دوزئاچ دوام تعحلط جن رک

 سواد ای فرار اسپم اکانت وصال اي ناز شر( 3-از ر)

 -۔ےئ آں جاو نر کمار مو لی ین انچ ۔ںیم اب رکا ایام رعایت انار کاکا وکی ارپ طر یا

 نزراو اش لرغط یئاھب ےپا ےن ا بج یھی ۶د تاک لس جدا نر رس نا ےن نیر :تشگوگل ولا نر

 حرکن اج اھت لوقم یھب اکفت کفی تب رج تقوا نگه چرا یک لطداد اےس تیرے داش ل رغول مدر

 اتات ورخ کرک ناتو تعاون آن اکرام ٹول یکم ررر قم ق کدے د تاک

 اھت ںیم تاماقم یدصرص نال اب رامش اک اےس ہنام ز ےک سرراف کول ی ترم کس لغ :نر کر وا تمواک و

Eی وتو ی  

 یکی اروا الخ نیر آن ارا نایاب ر ذآ( ل شد الب ناواہی اٹ اک اروا زکریا گز لوکس فجر رکن یر ی وہ

 دین لازمه کو اقا سل 76لاو یبب کیک ام لک ور.

 ( رم( نیلے وع + ۳و اک طراح )-و:تسرد گردی تباخ یت الا ڈرا



 نافوط اک ول را اتروارکذ اکی مزراوخو قو لس "1 لواصح.....مششرلج ..نورلفنب یر ات
 نب دلا لالجناطلسہربس اکی ینا کس اے لزا ےن یئاھتدا اک ےن ہن یو سعی رس تخت رپ نیو شات کس تم
 ۔اھتاجدن 7 4

 ین لا ناطلس ےن رک ایر عن وکن ایج ارد آے ن بدلا لالج ناطلس بج چ اچ عر روا نب لا یلالج نئاطلس
 7 املا ام را تقابل زر کل دز یر رعد تگ ھ ۹۲ون ا ےن ناطلس
 ہال ویکی او یوم لام تغار ےس تل اتخاذ ات ای وھچبے یل ےک ےن رکرب زور ےک عم رکدالب یم ناممکن ی دلا ف و ش تولطسمارم زو
 اوہ اور فرط یک رو لب ےک رکت سرو کش نام اسدوارتسار آس یج ا یئوہ لو پسر فرط یکے ن رکا فالخےک مک

 ای آل ےک تاعادواد یب پ رک قیر اکڑ چ ییا ںی رکا سج یب ےن رب ٠کہ ھتاسےک رک
 رم ریت ےک مالسار کش ادیم۔یئوہ ور لجن تن اوباما ونمش ںوود ۔اھت ایگ آب ہلباقم ےک ناطلس ملاع کیا لی فرف اھت
 بس بسا جی یھب وک۔ایلر کے فرط وراپچوکن ا ےن ںوراوکیکں ونارلسہ 200 اب ے گنج نااریمراگد دو عواھم ےک ساروا
 سر 0

 (چر) سین رم ھم ٣٦۳ لو الا خبر نب دلا لالج ناطلس دعب ےک یلایماککی ا... :رصبت کن لا لا تنطلسلاراد ےک رگ
 جو روا تالاع کس شن ملا لجن زور فید یکم قوم برس سلف داد یل ےک ےنرک نوک تسیکاراد
 نلاطلس کے ک رک وکوت اب ا ےن رک اش س واک یک تام فقر ف قاب او داور ےس وی کوک کد کج
 لگنے ہک ن کرک توی اہ ےک اوہ ترک اق ی دلا لاج اطلس یدک رک رش ےدادحت لٹ تیا ک ت عوف ںیم ہتتسد ےک

 ہرن ۔اہکب ق اھت ےن رکن یف اطلس ۔ ےگ اھب فرطیکرھشھحتاسےک ام اس رم ےس رکا ورک مرکل کے ہک نکے عو کن اطا ےس
 ن ہلا ل الم ناطاس ! شمال ناف دا ضرر شتر اس ےک رش زاها
 لو 2ے او تسلیم ےک کل ےب ے ںوتش یوم مرکرازاپاکتراغو نم ےگ ڑا ما ےک یک! ۱ے االچ ! شاپور نز

 لی روا تیل ام ھت  ن واسم هه« بستم سیتی رکے تج زا یتا درک ا
 ۔ےایکت اور یہا ےنریشا نا ہا لتا یوم لس نوک وندا ےس تیانع یکی اھت اوج یھت ی ییا ےس

 واتس شر لس ت نکے ن دلا لالچ ناطاس کاتب حک ا تب رد سا ےک تسلی رک
 ےس ری رنک اک اطلس یل kı ںرزگرلو+ فط یکس لت م تااح یا. e یاب فرب ے ترغیب رار تقو سش

 بعد نکات ال شک ابر ج روم لاد سم مش ےس کرب ڑی ت یاہو ایکد تسکین ا ےنرکش اعا عرب لار
 هوا مرا ناطاس- ان کانتر نبش لای [ سم و ی یئوہودایز یز رفوخ ےس
 اید زوم لاع کس ناوگان ناطاسروایدر هدر لوبنوآس+ ارت رکے ۳

 ای رایت روخ تسوا نامرگبجاع اب )اب هد دیس :تواغب کن اب رکی او
 اگر باوخ

 ناتسودنج ےن نیب ہلا الج ناطاس رد ارت نت سل مع انس نما اینکں یٹ ے آھتڑپ پداپ آ
Eنس سارا ارم 0 لعنت ناب ےک ریدر کم کر روش زوے بجا  

 در کتاب لا ادم. رکن هلال اجنناطلس تف

 نکیل اھت GS رک لم کب ج وہ وصوم ینو ساوا ی دلا لاج ناطلس رت یک ا تک



 نانوطاکں وی رات اتروارکذ کیم زراوخ دق ون یاد ٠ 194 ا متش اج ....نورلظ نا راتج

 ف زر تنطاسلا زورم اکے ر ہں وراورمرتچ ںیم ںوگیکت قو ےتوہ ہناور ۔اوہدناور ےس یکزج تیاہن فر یکن اد کنی وار
 ےک نام کرک مم اق یوا یل اسوار حمل ایف یا ےس اروا کت مادہ یکے نر کداھچ ہین کالی ایک ررقمہپ تموکعیکس یونی لا
 ور بی لشکر اد دید کده اپدیت هل اپ ےک( بجا قارب )اہک لاد ایج بیرت
 آں یاد دصاق اکن بدلا لال ناطلس۔ ایوب یر 0 ار کوچ نام رک ج

 جد روا اگر اپ نامرکت سوز ارام مت س ن ابغا یوم با اکر یہ ہت یکی اخرا کر رکی نر دلا ل الج ن اطلس

 E اب درک جت تایحہصرحع اک ا ےن رر دا ںی ےک اما ایج اھت سیم تر
 نج ان امخرا۔ روس کسی ری هر طلا سم لول ده نت مچ کرکره
 راربر اچ ےن تنطلسااریزو۔ےہ ا ر7ش یئاو ےس ار نیلا لابنافتس ۲یک یری دص لت ساد ادب فرطیس فو
 ناطاس- نت لورش یاس لوراودنچ سر لامپ اولا ایگ مجرم را السا کلا ایک طع ماعنارانید
 ترک آپی وف یئالسادادحتلا کرب ےک سا ۔ اک اح شک ا یے رک وک * لیرفرش عوف کیا ےن نیلا لال
 رای آل باد سفت و اماکن شکر

 اھا ر رک سوکت الخ یلسوم ین دل ماسح ےس فرط یک ا اھت ںیم تمولقو رئاد ےک بوی ند یلداع نب فرشاء الخ ..:ہرصایم اک ال
 لاچاچ- یک اوروں ن زرا ےس رخ کھ زس حفتس کیا ۔یئوہ ترورض یک فودسر سی سیلفر ماقا ذاب دلا فرش تنطاس ا زو

 ۳ مورد گول لار نسل رو ملا ما زر ے طالخغ اوج لاو رک تست کس رگ ارات ور ن زرا عا وف ےن
 ےس ناک لا لاج ات ناکہ کای لا لاج ییا یکی کاکی لا اج ےس یر لا فرش تطاس اقا
 یوا آو یر عت یک الخ با ےن نب دلا لاج ۔اوہرایتد تسبر کپ تطاف یکط الخ یلعن بدلا اح ۔ایلرکدرصامم کیف خاو لیلا فرط گاف
 شش ۷۲۳٣ عقل ذوام ۔اھڑب فرط کم الخ ےس یکڑتت تیاہخ دب ےک زور لد ۔ایدرک وک عاج یکزاحٹادالب رک نادر صاع ےس یکالاپ ےک رکو

 لر گوهر کال ےک رک وکےدرکز المر ہیک رص یک رک اکر

 راو د کاب مغ ں اک ی الج تم یک۔ ےگ ؟ کش ط الف لبا ےد رصاممروا کج ہنارزور یوم لایت اڑ ورت ....: 1 اپ ے الغ
 (I رز اس لیکب ناج ہےت فتاو ےس ملاظمروات داع کرک زراو ےن اد ط الخ کوچ ۔ںیکنک کپ رش بودی اک

 ۔ایداٹب چچی ےک رک

 تی ےن یلرغط ناطاس تب مک یک اروا با ےک ا کاب ےک نیر لا الم منا زهرا... 77
 ناوات ےس یٹوخ ہا ۔ےہ ایکو ہ کان طخ تسار ےس الاڈرکن ایموداب رب وکں وربشرشکا۔ںیہ نم وہ باقر ناھیاہ رذ آہ ہیر آداب ہیماوا ناک
 لس یر کیم انار 1 اهر اکیا نی دلا ل الج ین انچ ۔ ےس اب ارم تسوو فک رک اراتوکح اویےک یارو ایکل وصو

 مکن دلا الج کے ت ےہ لش تاغ اے مالا ناک ایگ e ر ےیل ناک ےک رکے وک ولت ےس کڑی تین اوہ ناور
 7 , اتاچ وہ راوشد اناج ںاہج ےتاج ےل ہت ںووچیکں وڑاپ للفب رر لی تاحالق ےن پاہضرو ےہ فورصم لی

 ای آں یلاو زیر تک ٹول اس لا قوت ول ےہ لپ ےس تام کا اپ يماوا

 اد ایچ هنر اسم ویا ےس ہلال الہ ناطٹسرعب ےک یاو ے اکر وو نروار الغ... لمر سیلک

 شصت مک ناف سلب رسم ایر

 (میرتم)ےہ شش برخ شرف یر.



 نیو 19۸ لوا رح... نج .....نورخ نا را
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 هک نبض ول لا یاد ملا لب بم اي هود
 'باساو یل این عبد نو داد 2ام مرکز پاک ی رکات ع ی رر نا ےہ كام ۳ نیب ا

 ۱ الا تیم لات 2
 اد فری یو یوم

 ا تام یتا ءاھتن ےت

 A شی س ار اوہ مادر

 ہن ناول نی کیک نا کیس اتا نج سو اخ دعب ےک ےک ےک نیم دلا الج نئاطلس ںی ج ساتن ناطلسروا وما

 لیا ےس نر دلا لالط ناطلس۔ےھت ہنر اف ناباشرنچروا سویپ سا خ ترقی ان ےک یی تم ص یر دلو

 نامش نان سس اب کس لول رات ات ھت تاب ےک کرک ا فاخر یت چ اھت اجرک یب موس یار رمان پارک ر پت لک

 دلا لاج ناطلس؛ سما تاب

 یتا سنا مالک یی نا یر یھب
 یک ےک سارا رو اشیخوکن اخرا دعب ےک ییا ےس ناتسودنہ ےن نیبدلا لالج ناطاس ..: ہم اسا ہقرفروا نیب دلا لالچ ناطاس
 روخروا ایک رقم بت نو روان فرش زاوا ی ےن ناخرا بل ۔ھت یکم دنو لنت مقدار اںیج_ایکررقمم ےموک

 رار راک ناتا

 رنچ ےک ہلیعاحاہقرف تاجرا کی رکنا و ین اے لسو کے سوت لب وقت صوتی سا قلب انکار

 -یکت یاکش کب ت ان ےک ناراروا رکےن دو یکو اقم لک تصرخ کن اعام ما

 ن ہلال اان ناطلس۔ ر ا انیضخو دای ز ے لا نامرا :ل و ےک ںی لیکن

 9 7ا لگن ئاخرا ے جو ہا ی ا یک اخرا چ جد فرطح ھے یخ

 ۔الاڈ لے اپ نان ی

td ۳داشد قم اط- او کل هقافو مت رک یر ایر ج تس رخ یک 2 ا  

 ۔ںیژ تک ا اس ہا رد

 یورو وار کر لوک ن ا ےن ںویمد ےک ۳ انشاوددعب ےک ےن وہ لکےک ناخرارصقلا

 اک ناپ ہقرفدحب ےک ہعقاو سا ےھت ےگ وہ لٹر اقنر بو ریخو نافماد ںیم ےنامز یکی کو لا فتاوی اع سا .... :یلوض یکن اوامےریفط ا

 اکا نادات انی دراج یوا ایک لاطم شیت کس ناف ناو رضا نه تم یکدم وے نال ییا

 یر يا ينط قرف

 ۳1 وج ی سو# راقر کین در اپ سر تنطاسا مزو تو < یجاو ناجا رز یدال ںیم کک یا

 وارا )یا



 ِ ۹۹ لواصج..... شش لاج .... نور نار
 ےن ناطاس ات دیک ون اطلع ےس کرار کن ا ےن تنطاسلار مو ۔ ےگ وہ ےت ےیل ےک لاک رادرسروا یساپ تنطلسلارمزو
 ۱ -یئاسن مالکی تا ۔ایدرکرداص مح ے ید لاڈ حی

 رکے نوع لے نان ناسا رہ دلا الج ناطفس کس اهر ا روا کج ےہ لول ات روا لویلیت سا

 ماند ار اک سنا اچ ترک ارات کک دور کے س توک لق ایک رپ یلیع ام ادالج
 اد یوا واک ن اے مرکو لک اعتماد فرطیکن السرادالپ۔او او۶اریب لایخ

 "تک کن افماوےر یر ری ےہ سی ےتتاددماھتار آس یئاو ےس یملیح اسادالب ھتاس ےک یلایماکن ی دلا لالج ناطلس
 فو یر یخ حل اید تست روط کرب تی ابتک کیپ رم ےک نارواایکوہہجوتم فرط یکی لوکرس یکں وی رات ا: آر
 ۔ قیئاسلیدر/مماق رکن یار اےک ےہ اطا

 ےن نیب ا انت ا اھا داپ آ :نااطلسی زروا یاوخرمش

 ی لک اتے اےک رک ی اج یون نوک( لرغط نال رش ) یوی یک

 ایکو فرا قا راسروا زار اس کن اطللس کش نجو سا ایگ وت ںیم کون یف سا ینا

 ناشی سار اش یم کاج یک ہا ےن ناطلس کے اکے ناک ی اس... لو اکت طاس زوو کر آ یکن اطلس

 ولا دری پے تنطاسلارمزو ھوا کر روا تاپ ایر رقم شرت ا
 یا ےس کراچ تم خمس زاب اسے کی زوا کب اتا کہ اص کیپ اچ یر کیلو ۱ٰ

 ناصر اب ایمر کال طاقت بابساو لام + 0 سیم ءا راک ہد ماروی

 اج ےس تطاس یکساں تمد یک اغا س رکو رمی

 یتا چی رکلاوہےر لر ۃ9 اک ست یارک

 ا ہت ےس ےک را زون وا اظ م ےک ناطلسم یگوخ لیا کچ .... شق اکب جاع نیلا مار یو ر,ش

 - ر وف یر وک یب ط الخ اکب وا نب لا م فرا کر کب جاع نیلا ما ےس ت زا ےک یوی لا ےن پد میچ

 و لبا ی ویک ےک ناھا کو اتش نر ہلا لالہ ن اطلس ں وز ن ےن نیدللا ماس انچ

 مکا عر لس هاو تا ہلا لاھ ا مروا او ال ملا ید رکا شرکت بانو طخ ےس نیلا اص یھ

 گیس رکی ٹد 1 ]

 یار, ارواب ہک کے رش پا کلا لا نا :گج یکں یی رات اتروا ناطلس ںی نانا

 ر "بام ی نافماوروا" تر کل وراوسرارج راج ۔ دہ دل ےک ھر کے شو کما گار رم فک

 ےس السا عاوفا ۔ےہ ا ناف کیر نانو کراتین اس نر نر آں یئاو ۔ایکہناور ےیل ےک ےن الخ یکں دری

 سر رک ور تاک رپ لی تا رانا لا کا ا ایل فلط اکے ٹ رام دوا ےناجر

 ایکو بایماکروا ید تسکقورکشپ راجا: ےن نر یبدنپ ہطلاقم خوف کیا آے نب لا لالج ناطاس۔ےہاپ رد رک ارات

 اکں ونش ںونود ند ےھت ےچ ےس ےک نابفصا ےک ںویبراج ات ںیم ھت ۹۲۵ نامقمر ہام دعب ےک ا. کج ےس ںی راتات لم ناہفصضا

 فور ںیم یت امہ میک یارو ا ین اعا رکج

 'ے تطاس زو ںیم ںیہ

Pkهاب یک ,روظتساوثر»لولپآ  

 باب س ےک ےن رہ

 ناول شاردا

 ی لای لو مع ےس یک یکتا یوم فهم ) نیاید ( میر تم )ےہ اک مات سا بال.
 ِ ایگ رے نک



 نافوطاکں ول رات اتروارگذ اکی زراوخد یت ون ن یاس ۲٢ لوا... مشر لج... نواف عنہا رات سم یا لی

 نیت ر ےگ وم ہر کک ر ییا روا یکی رعد ےن ی ناولہب ناہچ روا( نر دلا ثا شام یا کن لا لالج ناطلس-اوہہلباقم
 یار اچ یواش هک رف یژوت تست لر تا ایکب قاحت_ ناطلس اکا گاھپ ےس کج ناردیم رسناک

 ری ای ماکو یااکں ور ڑ اک ایک باقم ےس القنا تیام ےن مالعا ر یک امت ےس واگن اکر حب ےک ےناچر مکے ک لا
 ار ےک تچ راج ات فا )لج ناطلس_ ایت یک وہ یاو لولا الع لنز ےک
 اپ تماس کن اطح۔ ای آن اشاقر کٹ وانمیم ۔اچیج نام کو یہا رکا امت سل ماسال ایگ ےہ لاب لاپ ےس یکرا[قرگناطلس۔۔ایلدتسار
 ۔اھت یگ آن اش ان اطلسدعب ےک تسلق

 یکت رامارب ھھتاپ ےک سا ےن ناہفصا لب ۔اھتدوجوس سی نابخصضا ںونو نا یتصاط ریما :یئاکان ہرابود یک ں ولر راج ام ںیم ناہغصا
 ورمی اک ن اپنا د حب ےک تلک ےس وریت کرا ا لگو بتا کس ناطاس گر اس ےک کر قی جیپ اطلس یم ا ایک دارا اک ت سیم
 تکون اروا ےل ںی ات ا. ے ٢ی ناردیمرکل عت اس ےک ناطلس یھبن ابفصضا لئا۔ ناهار اس فوم اہلل
 نا ورم بت لو خدا تسکک بام کن ام ارق ییا ےس اد او بجا گال چ ترکہ ق اھت ککے ر ناطاس ید

 اتا ےک نال انب نار کل رافد حب ےک پاب ساد روس کی انا مع کی اف دالب ہکے اکر خا نیز :رعس کی اتا نا
 /ص ۹۹۶۹۷۹۹84 کوچ کردو لم بتاتے نا راف یاو لوم تسال وک ںی et ایت یی ل کج
 مقصر آل باد مرش ناطاس رعب ےک تسل یر قفس نرم ارا لات غاب
 اتیا فرط کاب شرعا ی

 ی مہ ۵۶ ترنم نص سج یاب
 سد فرط کن اتسودنہ یتیم 9: رک کوک اروا ایک رک کک ی لاھ کک تک

 ترصنر کوہ فرحت ناطلس مالفدنچچ ےک نیب دلا ثئایحخ ق ایمگن اہفصا ےیل ےک ےن رکفک تس لو ات تن ملا لالج ناطاس بجا
 ینلاطلس ےن ںوگول نا ۔ برگ دف تاج کن دل ترا سن ملا غر ےگ چ اپ ےک لک نب نل
 لالج ناطلس اب ےےسا دیسک نر ہلا اے ںیک سطام ے واج ۔ےس درک ناک نیلا ای ےس فرط یکن ر دلا لالج
 نا اچ ناتزخ هرس ]مپ ےنپاءاو ہی اقتماکں وی رات تفو یادی مادی نیک فرط کنی ہللا

 ےس نام ارق یر علا ثا ام فاطعرانپ درارنہ ںی یکت س اوترو یکواریاروا یی طخ یم تفالخر اپ درک پل یم نازتسزوخ ےن نی دللاٹایمخ
 اتر تر رک

 ایگے رک اکت وم حلق آں یاد بام کے درکوم ٔغرراف ےس رانا گنج ناطلس بجا .. لا اینو روا ند لا ثا
 نیلا ٹایفوک ما دم کارا اید دنا ناطاس تے ترس

 لس نایلون سرت اش یم ذلک نار ۔ایدڑوھچ لف ےک کر کف ا ےس یر ام ےس نہ دلا تای اکے یل ےک ےن ااوک
 نام کل اپ بام یقا گا اہ پریم نی دلا ایف ایر رام کیا سیم لو ےک ین دلا ای ےن رک اشد

 سا پدر اک اےک ےک یاد وج داب ۔ ےہ ےک فرطیکن اتسذدنہ تن نستوه مبله ماتم نام باک...
 نیب روا لک کر اروا جار ا ترا هم دل ) رتی یب دی دجدوج وم اپ ےرامہہج ( می تم )اوہ ںیم سوم ےک ےس اہ رھا لیپ ےس
 یوگا )تریان سس E سفت لنز ملا ناطلس بج سی ۔ا گام فرط یکن اتسودنہ لی ۳9



 ناذوطاکں یب راج اتروارگۃاکیمزراونو و ن یاس ا لوارصح....مششرلچ >...نورنلخ نا راج

 ےن درہ ز یں ام یراھجت کا دہ لسلس ےس بجاع یارب ےن یک عب لوفدنچ ۔ایلرکح عیار فالف ےک ارب ےس لاب یک اروا ایگ

 عفو لات افراد رک رکن نواب ںاہج یہدحتاسےک سالار سارا رز شتر ادذ ےن بجاع یر ےج شرک

 ۹ - ارگ لر تا رعب < لونرچ دیدی

 ے مے ک نی دلا لاج ناطلسرا۔ایگ پن اہفصارکل گنے ریت ی لا تایم کے نایباکن روم ضنپب...:؟اوہ آں اہک لا تای
 اش تصرف ی دلا لالج ناطلسروا کلملا فرش تنطلسلارمزو ےن اوج ےس اھیدطخ کیا اک ارب ےن رک اتکا یار
 ںی ضواحم یئوکاک ےس کد ماجن ایی یک ن اطا تمرض دب تہ کی ےک ںی کے اعا ےس وہ ےس کر اشوک ام دخ انا ا ےن یقارب اھت
 . ۔ےایکل قا( نیب دلا تایرخ) نشو نب تت قے ناطلس کا تکیہ

 راب ےک یری الہ ء امار کر اب اره اس کلا فرش تسلط زو نا لالج ن اطلس تو ی... :تواحب اوب

 ءارماروا ہا لے وئے روط قی ھچک یز وا کم اتا نب وم اخ ںیہ جہ ا انرکد با نج کت واب فالف ےک تم واتم وا ںی ےہ روہ
 ہراشااکت وج ےک آ شیئا مر قمروطوکک کلا فرش تطاس مزو او اکی ہپاد فرط یر گن ناطلس۔ے ایر کباب
 رافرکوکن ا یشایکن شر توانضبوداسض یت ؟ ےن ںورادرم نج روا کد تسلیم ےن تنطاسا ا زو۔اوہ لب اقم ےماولہ ارعا ن این ارت بیر ایک

 یوا نر دلا اتے اھب ےس یار خطا د لاو ںی ل ےک کر اقروا ورا تہب روا لوزحم کات اوم لقا سیم رے رتو غر وص رفظطم لرک

 مسورگ ل ٣ے تنطلسلارزو روا اوہ ہناور ےیل ےک ےنرمکفک نج ےس ںیو رات ات نیر لا الج نالطلس رعب ےک یا یکی لوصو داب جر ٹکر ےس

 ۱ ۔ایکرایقخامایق ےس تقی گناطلس بم
 اطلس رونمایی سلوک لا ماسح کں ی ےک ہڈپ پ ۲... :تشطا سم زور وا هاش ناورش

 تقو کیاوکل وفکر ت اوہ ناور فرطن یکن اقوم ےس نارادالب ۔اوہہمدصردجیب ےس ےس اوکت نطلسلارمزو ایگ لچ بارکد کلا ام

 نادر هک بل, دز یه ےس اش نادر ش ایک ف رط یکںوب وصی ےک ےک وص جارق یوا ام ایکو اص اکے وہ رقم
 ایگ جا نایاب رز مارس هک نر کلک ےک سا ےن تنطسایمزو ۔یکریخات ںیم ےن ز ےنواش 7

 یزورکوم ہدععےس سا شا یت مم ناپ( ناس میم) یک یکن اولہب لب... تب ناطلس مکمروا تنطاسلارمزو
 _ایگوم نادر نوٹ و ےس د بزانن اطا مک یا زا یو ال یکے ن رک ض قرب ناپاک ارواایکالچ اپ ےک طاس ا

 اتما زو ےس مار تھاو تزع ےن مکیدوجواپ ےک ےنرکغ ٹی اید لاڈ یخ یم جرم ےن لا ۔اید کور ےس ےہ ووا ئاما مزو فی

 ۔یکی ابزممایک
 سن < تساوی ۔ایاھڑب مق فرط یک روح ےن تنطلسنارزودوب ےک سا...: کہ یکط الخ ی اوروا تنطلس ار زو

 تیامح یک وہ رکشے ن تنطاسلارمزو ےگ ےیل نی لاماک اعرایقت بۂ۔ یورک وشام تواس ںیہ رک ت کال لاو فرش ےس

 ولا ےس اور چ یئاچنا تنطلسلارمزو اچ اب وکت نطلسلارزو روا ایمع کے لوٹ بجاح اک ال لاو ںی نت یک یارب یک

 ۱ -ےاک ۷۲۴تا ایک اپ رکزوھکبابسا
 ری نم زن ینا فی زدروا اھت یھب اد رتن بد ماسروا بلع یلد ماس بلا تا ےک بجاح-.: :ہضق رپ ناز اکب جاع

 بام سن لاین لار ےہ ترابی رب 1۳۰ ادلج) نشیب رگدیدعدوجو ۶لا ےراوہ ہیچ میتم)ےہ قاف کیی سی بان صا۔ 0

 بن ۳ وا تام خ کس ادوج اب اتا د اکے کرا رکود ب یک دلا مارح



 نافوط کول رات اتر وارو اک م زراوقو قو ال rer لوارصح.....مششمل ....نورلخ ار
 ایل توا وبار زکر کوم ےس یو اوہ سد دی رک ب کردیا مات ک ا بجا دایک اھ نئ زہد باف یر
 یر خرق درب یکی مس نایک او ذب فرط یکن او

 ناطاس و ما ید رر تشو ماہ ز ا کپ اتا ایگوہر ذپ مایق یم :یرجت تن طلسانزو دعب ےک تاعقاد نا

 _ایگوہ نادر بناج یکن اجاب رو اداری طال زو پانچ چ ر آس یاو فرط کن اہ ادعب ےک تاک

 رک یر نفاق سگ کیس ناف ما نت اد - ۱ :رصاحم اک یر کرت
 : یتروجوم یل نیلا ما بج او روا فرم ملارد بش ات اک الخ یاو نہر دلا مارح بجاح ںیم یکوخ تو
 ِ ےس کج ی زوخ یلدا ور فش نابیم کیارا ےک کرک ےن ونڈ لو ایلر کور صاھم اکی رک رک
 اپا بو شر رس ام فر اپ ےک دق کک ٰ
 ا ر فرط یک ی وخ رکی ھا ہر ی اکی رک تم زو دوا ےگ آں یاد نایاب رذ اھ جتاس ےک ںوج وف قبا ہد ہت کیبر شا ںیم مہ اداس ےک لنا وج ءارما
 عصمت ناسا یا اچ روط وتلف ےک رکی اخ ی وخ برسند

 وہ راف ے وخر ایک ل وسو ہنام جوا ناو اتے یئوخ لئاروااوہ لناد ید یکتا بز... منا اک تم و٣ی اء الخ ی اد بجاح
E EE 7تو لار سلس  

 راوی اکی

 'ش ںوقالع ابر سا تنطلسلا لوک طاس زو ےنپا نی دلا لالج اطلس تو ی. :تاع فی زو
 تسرو )کل ون لورشکر ےک ناطلس توت یر اسوا کر مک راس یتا تنطامارمزو ےس تقو یاس اوہ اور ےن رک نج ےس
 اگل نرم رخ یم ےن رک نوک وحل براش شیئاووکں وربشےک ناراروا ناپیاہ ہذ آے اھم ےس طالخ یلاوءےنرک

 ںیہ ےک رکرمر تپ امہ ںی آے واور اعتاد وج نایمرد ےک تطاس اہ زوروا اظ یاد نب دلا ماس بجاح :رضقف ورم راچوورب علق
 ےک ںودنپچ یر یک ںی کا ہرا دیھچ چپ قا فاقد لب راترکراپزاسےس ںویلاو ےک ںوتلا اب تسلط ارد تا نا
 ن نا ت رشا تم فی ۔ایلرکر امر کوک گ نج ہلارضان ےہ شاور ارمادع ےک سا ا ۔یکر کل وت ت عن اطا یک لم لام زو ےن ںوربن: دعب
 اتر ا لا یلقوج ےس بئان ےک اہ اک۔رکغ اراوو بج روا ایہہ لاطم اک یو کیا آے تطاس زود اپ ےک نین 2
 کنارے ف ار دلا سبحان ےک راد. تا یر اکناطاس )ی تا راست اوب ےک ا ایل نی
 ا ایل ناچ (؛نارارہ وع )در مرا ودرپ عقاب دن ےن ا بج ردا۔ایکبلاطم

 ہرصاحم کت دب کیا ایک مت ےک رر ایت سان / +0 مم یک ما ماش ناطاس
 ۲ مم ےن تنطاساارمزو ناپ جاوے ت ارس ناطا بج ری ایدےد باوج ف ذاص ےن تنطلسلارب زو ید ما اک اے م رے

 لر یو اعاد لاب ےک یا ایک لس رب تین اس مس نیب لار رقم اک دلار سما یس ردا الر ائ ےس
 _ ےک تم ت داخ رواد لاکو دلادعسرکوہ نشون انچ یوم ارپ یر ان ےہ سیا 7

 یک ش ںی وفہامکل صو جار خ ایک راکن ارا ذی کت انس کج یکط الخ بحان پناعوکت تطاس زو فو نر :تاع لی رم
 اچ یا هرات رام لس نا ساق داماد نیب لا تب و نیش نر وک قادر مہعلقےک رکا ا لاماسروا

 ۔اھ مچ ےک یئاھب ےک ی کریم اوبو لا ل الج نری اع عا یدک عیب نا اح ھات ر کرو ھچک ن یتا اقول ںی ںی ب کاما



 نافوطاکں ات تدارک اکیم زور قو شا م۳۰۳۲ ۰ لوا... ل ۔۔نورظ اجرا

 وا ٦ ق کف لی وبا و 1 اب یی ان ناریم یوو

 ۔ایکم شرک جج اس یل تمام ےن تنطلس ار یزو

 ہم اقن ےک ںویر ات اک ت قو نیم ناجھاب رذ آے ن ںومالخ ضس کرا کب اتا کچ ....: بولا عی لداع نم فرشا یکدقم ریما
 بدلا الج ناطلس بجا نہ اھت ایک کل ویمزراوخے یدر ی تین قارچ ہپ مزراون ےن ںوگول ناروا یی وہ تسلشوکن اطیاس ںیم

 مایق ںیم ہرواایگالچ سا ےک ماشا یاد بولا نم لواع نب فرشایگدقتزریما۔ایدرکف یمایموکراخ 1ےک تصوم اولہ٭ نایک مڑ م نایاب رز آے

 ںوگب اتا اہ یگ ےد تسلی طاطخ ےن بجاعےک کرا وآن دلا وکلا فرش تطاس زدہ 9 روک ا بجا اہ دیعذپ

 رد کرک بک کز ما یکی ق اھت اھت شی یو ب جاح لوڈ ناار گر کوہ یکوخ ایلرتسار کن جت آے ماش ےک ےن ردتاسےک

 ی رش تبانکو طخ ےس ںوگولنلا یر ماه شب ات تر ولکن شا خروا تمولق ن ایخ اپ رپ سجےھت عقد دون وب او اد اش
 وکت ناسا زو وا ریماانارکالب ےس روط وک ےس ار ک۔ اہ راتید بیخ کت ربا کل زا نم شما نیا اگل ےن رکنی مول یبا ارو

 تای روسری زوال کت سکی کن دلا لال ن اطلس ی رحب ےک ا ا

 لس نر لادن کوہ ت ایم اک ید صاقم ےنپا شیر اد اب وی دفن یما بج... 2 :انرکت عاطا یکن اطاس اکی رقم یما

 اعاکےن تنطلسلارمزو ۔ایدرکگ عترت مزورب وہ ظخروا الاتےساےس ںوناہبر ہاظب ےن نیلا رھپ ۔ااھچب لاج یم روا ایا اچ اپ

 ةر جج درگے اج انرکن انی واک روا جم رک شادرپ تعاطا یکن اطلس' جج ودن ےناج ےس دتا وکی دق مر یماوہ نک نرط

 لاروا رقمی هستش وب اپ ےک تنطاسلامزو ےیل ہارمج اکرم اید ماحضاوک صرخ اےس یل وخ ت اہ ےن نب دلا

 لالم ناطاس سم ما یگاھکم یے کرک ےس کت »لا نیزه یو تمدن یار ما

 نااطاس- وب لاری یھی جن دل قر صف وا یکدقمر یما اوہ ہن اور ےس شن کور ضام تنهام زور کما ناف لا
 -الم ے تلہ 4 1یک ز عد یک ولد نلا ےن

 تیب رتی اہن۔اھت ادفی اکہ رتا پا باک یاد ےن راکدرج لک رق ناشر زد یئار فط بدلا یک: تالا ےک نہ دلا شک زو
 کما رک کل فرخ تفرش ما نام م تمرض یک اطا تی وا

 انس رول اطا بج ری ی اطع تسدش یار ترلان اوس ا: بناج یک ارے ناتو رہ ر یاش بج

 نر کعب ےک لوڈددنچ ۔ایکت یبانعہدہعاکت رازو یک باوک لا ارفط نی دلا یف ایام ف نیت تمول یک ek ( کیا کب ات: کوم ) رتتسروا

 ان تستی لرد یک امہ زور تسق_کش شوک لب ارگ رصا کسی
 روم شب بد تک ال لا ںی کن اطلسےس سا۔ےج آباد م اک ان« ونک خار سر س ںی ہدرعت ےک جنر یشن اپ

 رک ہر ضاح ےن ناسارخ لئادحب ےک سا۔اید مایا ےن یو تیا وکت رازود دہ ےک نامسارخ کک ل اس کیچ اتچ ۔اذاوٹ ےس تایزو یکن اسارخ

 لٹا یزاشوکںوڑوھکاید لاڈ یم لیقےک کر اررگوکں وم امن ےک تاکید لابی زیبا تنش تب

 نشر اب ہم ک یارک حر ط یس ناب رکی نیا فرص یم ںوموان ےک سا ےس ناتا یس نیجوادعت یکن ج ۔ایدح نب ےن یم

 . مقر تم پاکی اپن يک

 ست رله تار ایکر روک یی دلا ات ترازو کن اسار یک اے اطلس. نیرو کی دلانا ناسا

 یا ےن سئوکیمذو ےن لس تک کی گیلے مو ےک سارا ےن رکل وس وہ ںاپ ےک لا رج سس گرما تر زیور ادرار

 دون بای زر نرو ید فیلد



 نافوطاکں و راجاتروارک اکی م زراوخو ہت ومن یس Fer لہاص ناپ تم ..نورظنباٌمیرات

 وا زدم کذب ادا تاج نایک با
 تر گم دراز راچ بس یکی دے »تم هام .r ی

 _ ےک ر صاح کس رازب ؟ررمزروا

 تموم را يه عکس د شوق کورش تاک طق تس تموم نا ےک سا یاب رد یکن ی دلا فص
 ای ین 07 یک ا ےس ھا ےپادوخ اطلس دے قلا کت جم تسکین ناله
 گہر یتا تارہاھج۔ یورک پاو بابساو لاماراس ےن ناطلس. اوہ ضاح سٹ یت اش اپ رد کاپ تانے ین ملاک

 ۱ ز اھت ےس نت تس بدن انے ۔ایکر ر قلی وشووووم اطلس ترازو کم ان .....:تدازو یگدود وم زم
 تشطاسار و ر یکم ڑب تمکوشو نلاش یک اےس یا ۔ایکر را نفر و او ےس ناتسودنہ ناطلس بجا دان یف وکلا
 ۔اوہاڑپ رصو کر وکک للا فرش

 رش ور کعب دق یم تسمدخ یک ن اطلس ےس فرط یک ان یاو رتن تی دلار: باک نیت بج رک :ترازو ین دلاءایض
 ےن ناطلس۔۔ایکوہ کا کلم ےس دصحو کشر سا نیب دلا ءایض۔ایکر رم یشن هک شا شدوکں ا ےن ناطلس 2ںیہ ےت اه دا پاک اوہ
 تن سے ےہ رازو ارم کانن اطلس کت مارو کرا لر ات

 ایگ چ ءان ےک کر رقم انہو رول اغین ککلاربق سہاگ یداش نب دلاء ای ۔اید ناک نک

 شہرہ راے رک ل رھم ےن ناطلس ۔ایدرکد نب انیشکس یم اشد نازخجارش لاس اذا یک آ تماشہ... :سرومروا کور یکن نی رلاءایض
 ایک تاع ی ۶ا دامن السی صف ترک ےک اھ ےس او ےس اھ ےن ایکن واک ب تاک

 نوری ناشناس رو مو تفکر جات تو لس دوم )اش کس کز ی جا« ناب. :تالاح ےک لاتقل او نالہ
 رد پ تاجرعلفےک اروا یا ۔ اچ لایک قوم کن اب تقو سنا۔ایکہ سیل اقرپ نایاب رذ آنی دلا لاج ناطلسرواایکہ یلاخن ےس
 تو یاو ےس راجن کب مالعار کشا جال اوم ہجوم فر یک ناباروری لار ار ن اعا نوچ ۔ یارک
 نمک رک د ورن کد کا ےس اطلع کتس اخد کک اک تے ناس ارگ را کن لب لپ ہزوریف ھل

 ۰ ںایکررشنیکپمالغےک سیراف یلاو کک ادعس )یاب

 ےک یورو فرم ناک اکہ دار اکر خس ےک ط الخ کر وک یم ناقوموکب اہساد ناماس ےن ناطلسدحب ےک سا ....:یٹ اکا یل اغ رلازع
 ہی ۔اھت ںیم بی رقےک امرا ب اطر فک فو لا یون ر لار ع ےل کر ت الق ےک کرا ےس اطا اید ےل ڈبہ ےک آس کرا
 ایک اور نان اج رد آے یل ےک ےن الی داسفو تواضب فالخےک تنطاسرکے رد سی اروا ناما و روک ا ےن بجاع ۔ایگالچ طالخر کن ںی رت
 سی سر اگل ےن رکی نر ررواایکگالچ نئاجنزووکوارمانو ماکت یا لاو نور اش اکب جاح نکیل
 ۔اید نگل یم تصدح ایک اطلس ارس نوار قو سیم یک لات ای ایکدد اکے پد نار شک نک

 اک د۳٦ نرو کاست قاب کر ماگ هات رب تست ات یلاو ےس باطرقکن اطلس... :تفالغ شاپ تک
 ے تفالخراب رد ۔یئوہہ لوصومر یخ یکت ف الغ یکی وارغب یک ایت رھخا ےب ےک ارت اند کدام یا باق نیغ اچ رزگف مت
 ۱ ریٹ برا لو شاد آت حلفا ورداصنابرف کی تست

 لم وف ےن ناطلسرواای آں یلاو فرط یکن اقومر کشا داش کن اطلس تقو سش یری ن اطلسےس کیلا فرش ت نطام ار مزو



 دست سس نانوطاکل ہن راج اتروارکذاکیمزراوخد قوجج ن یاس ۰ ۳۵ وا... نور مات
 لحیاکش لر لوص اد تم شرم« وتو یز یک لا فرش تنطلسلارسزو ۔اوہرضاح ںیم یجامشراپرددفو کیا اکی اوخ لا ۔ایکم یت
 بایساو لام اک ا یھی ے مو نره هک ٌئاقپ لاج یکی رب ےس تابا زلال ل رغط ترتب اطلس یدک ایکرجاظ یگ رد

 ایل

 تک و ںی
 یاارواے د هارد سس مس اطلس ایل وضو ناداتر انی درا کیاےس ںٹٹ لوسداود ےرم ےن تنطلسلایمزو نیل ام

 و

e HE ۳ناطلس بجا  
 روا یی پکرب ذ_ تالار زو کا ایر ہا روااوہر مضاح شی یامشراب ددرب مایپ اک ایش سا ہقرفوامشداپ نی رملاءالع اٹل سا 9 فرطی نایاب رز ۲

 ارپ ےہ تطاس ہہو ایل اک گاهی هوس تییکش اا ت ےک کک ےس یک کیپ ت ن اکے العلم ایلرک باپساو ارام

 ہلکے ات ج ادعا و اما باما رقم کا 7

 کک

 Sc ےےےر سر
 شان ی کل ناتو اوہ ناور یاد باج یکن اقوم ےس زین طاس مردحب ۔ ےاہ ایکم طا کفددسر ےک کیل
 ملا قوه اسنپ ےیل

 یوم مولتی یک ار ہا ۔ یر تب مو کں ادا ناطلسوکق اے ےناہز ناپ :لیمت تمدض یناطاس نت
 9 هدایت علت ات آلت بم اه ناف زی اف. ست ورک سس نیک کات یداش یکم ویک دا ناف سک
 نا یت وا یوم ج مک ں ہہر واااو ناہفا ناطاس بجا با۔اھتا ب ت ےک ناچ جو یی کود یکم وق یک ی اروا ناطاسریا
 ر یک س اورو یکدایا ےس

 لدوداشکت ابن ےک تای ات یکن اور کے دم ایپ داریاں اپ ےک نایت ل او یھت شمع ماچ ....:ناطلسوا ل آی شش رپ

 تار ےک ای رد ھتاس ےک ںوردنم تیار قوس نیت ےنپا یھب کرو اشداب اک اچھا ۔ےئوہر اح یم تمدغ یکن اطس ہوگے ک رک وااکک یب ےس
 ہدعوےپ روا کت یبانعورخاف تحلض ےن اطلس اوہ ضاح سیراب رو ےک عناطلسدعب ےک ےنوہ تک اب رس مومن نقی اپ ےک تنطلسلارزو
 ید اکے ناج سیئاواگے اج ایکک ول نیت تا ےس اھ ےس ےک( باوبالا باب )نبرد یکے کار

 اج امید حس بتا رسا تیا کا ات اب« اھت یاد اک انوار کوچ عو جم رد یو ےن ناطلسدعب ےک اا ٌ فر

 دکن داد ےس اطا بر جک شا رسانی رضا رد کر خر او ان لک ےن ردیف ایس روا

 ےن رکنا ارادرس ید مکے رک نب ردوکل ورادرسےک کش وا ؾ وف ےن ناطلسرغانچ ایه اکسس ابو عرب روا گز تلخ

 ےہ ےس یک کایہ لے ت ےک ناےس بیرفو ہل ید سا۔ایدرکم رک م اقام ےک رتب ردرازاپک کرک انروااپلرکر ایف ولد سرک انب رد



 ناقوضاکں یل رات خروار اکی مزراوفو ۲٦ لوارصخ 27 ..نورظن ترا

 ٠ ۔ےگ ون بایصاکں یم لودارا ا

 رتو یکے ناسا TT رض یا تک بوصاکن اطلس
 لاج نااطاس بج ار ایل لاک تس ضق کس هاش ناو رنو ی ات وص روا اگر وار ارت ر کب ترمو ایم سیش وف ےس و یا کوم ت یکسر
 ایت ان /گج روا کاش نا ش نب سن ملال وصاوتای آل باو ناو: ملا

 یت ایدرمے نل اوج ےک شن راس پلک لادن کاپ کرک اخ اطلس لال... خر وان دلا لالچ
 ۔۔ ےساچ اید رک تع اک ئا ےس دامان تحب شادور یکدار شپ ےن وہ ے ڑب مک ہین انچ ۔ھندوجو نک راز کس سین کل فرصت ہى نکیل

 ا ریپ ینیھپ ںی جس یک یقوکء اش ناطلس نی دلا ل الج ےک یکداماد مان اب

 ےب ناطاح ۔ یگہت انے یک را نلاطلس نب دلا لاطج ذت ایک روک رکےت ناطلس بج ےس یقافنا :تیب تی ملال الب
 یا رفتاری کاج رول یفساتکیپوصصرب یو ےس ناقومروا یکلو میم کشو کی

 اھت یدوایب ےس دام تشب ںادوسر یوا ہے رک ھت ایکو یئاسیعروااھت یھب اکڑلاکم ور نذر یلاذ ںاہی ےک جر :لاروسر یواش
 نادوسر لب ےنام زےک یر عض ترین ےک لا ےن حرکات اپ ےک رر کوہ ھترمرگچپہب نال بت یو ات کرک رکن
 ےہ جس

 ME ey ی یی و ی
 ۱ ال کورت ےس یک گنا ےن

 جٹ ا شضالاس ےس ناورشواشداپ ےن ایک ضرب نارا لک لغ ھ۹۲۴ ےل ندا لالج نااطلس بجا ہضج رپ نارااک نی دلا لالج
 4 ای د۷ رف اوم نارا ن اطل ایر عکاس روا کوب دیہات یک لم ےن نادرشہاشنداب - ایک لطب یت اتت دو اش کی ناطلح

 زوے وک ںاھپ اےک لاد ےس شی وے ڑوھکوس اپ راز _اوہر ضاح سی یاش اپ رو ہاش ناادرش وت ٹول ںئاو ناطلس بج
 هدر یکتا

 شرف ها زاب اند تاپ رک ید ج ےس اطلس دنیا ناشر تپل ےن تنطلسلازو ین یکت طاس 21

 هر اب قران لار رام ںی ف رص ایدرکفاعم جا رخرارب ںیٹشروا ید تعلخ ایدہزخ اچ ہلکب ۔یکہن جت یئوکےن ناطلس۔“ ےۓاج اکر کرام 3
 ما یلاھتڈاو هد راز بیا سیا نکا ت کل تادا

 م ناک یکن ان کنید مدعا رکا رو ںی ات ی ناقد یادت نامند یر تے

 لاحق موکع رک زر ناتو رجناتر کب زورمز۔ایکداہچ فالخےک عرکغ نت ناخ کلیارچم انچ ۔اھتایکہ اور ےیل ےک ےن کد بج فالف جر
 مارا ارور کس یاس باش ی اخ یا ۔اید هرم جا

 رات ےس ناما زا یک رک امت کیراتو وف تقو یااوہ ظص تب یل عالطا یک او ساوکن اطفس ....:فینج یک رر وا اطلس
 نم روا ورکی اے ناعم یارک رار ری ریت ےہ تہ رواد کر تسلوک مرقد اب ِ

 یکن اطلسوکں وی یقےک رن ےن رک یک لطم اکیا ر یکں وی یق ےک ہرن ےس رک وا ڑاگو زین کک نج رک ی روک اوہ ہناور سم بت ےک

 نایب را اینپ نا کش او عام اطلس ایه نایک ےس ریت تاد یت آکا یب سی ےرا ےک ناپ ارواس اید ینگ سش تمرض



 ناف اک ویرات تدارک اک م زراوخ ہو کک یال ۱ fe : لواصح 2 .لورظنا رج

 لاش وا کورس لا ناطلس ےس عو سا ھشایکن ایمودداب رب وک ار قایک اون ے یر کن ارم گکچ ف هم ق رکن ارب
 ےرصاح ک اک اف اوہ یجب یھب تم اک ا ایک مپ کا لق یگ یکم رعب ےک یا ایلع لت ایک راک -جج 2
 یک کوہ و ےن ہل دا هک ہرصاح کت نت وب یئوضت تمرخ یکورصامےک یٹراوکۂقوکت نطاسلارمزو ںیم ےنامزےک
 ۱ دایک وک رشیک الف ےس رک یلاطلس۔ رتبه اقلام کسر
 مگا ساہ االف ےس ار ےک ناو رفاتوک ناخ باہم اروا اوہ تاور فرط کن ا رکو اف ےس مچہایک کن اطلب :یراپت کت الغ
 تاماظتا ےک یقار گول نلاسارخ یم نا جہ روپ ےن ناطلس۔اگل ےب ر یش کلم ےنپا ےس نشو مار آئل تاب ںولجٰیاطلسوکےج رک اہد

 ۰ ۔ایکم اتے ر یکی رایت یک الخ روا
 یو سس نا طا ےک سا ےس وضو هان بی تس یقارکروا ناسارش ےن ناطاس نارد ےک مق نا کے جبر

 -ال اج طالف اقمب ےس عو اےک رک

 د ملا زکات اہک الس ےک 0 یرایخر کیک الو ا نب یکن لام اسوکک ییا نیلا زع ےن فرشالا کل .. لنا اج نب یل
 سر 'گدناوردصاق کیا یایخ ےک یدونشوخ جس یم تر یکن اطلسروا۔الاڈرکی ےک و کاک ہر ہا ییا یر

 ۔' جہاد مات ع طا کت مکس پا ےن فرشالا کل کک اگے فرط کن دلا زکر کوم رام س یاش رد
 لی“ ٦ ٢ طاری ےن نااطلسروا۔ایگوہ اسہتکسےس باوج لساوکن یر لاک ی نومرضاح اپ ےریموکب جام فتا کا ٤ نایک ببار صادرات پسر سد اید یخ گز سنا... کا

 ۰ الرو راش الخ
 ےب من ںی فرط ںدراچ دقت ےک اطلس ںی ما مور نوا لاو راهش ناب را نر... ترم طالخ

 فنا چب ے رکے وع یر اوم ی وک یتا آگ الخ؛ لباےس کت نا زوروا یت کرہ اھ گورک ورش گدا

 مس ابزارک ور تیر کر م ےس کوھ ےب ےک ےس اھا رز وردا

 اس: ںوہ تیانع یی ریہ م ناھا رو روا ےئاج کد نوا غم ش ا ےس ناطلس ےن ںوکوادنچ قسط... بیا

 رپ ےک عو یفبا تقو ےک تار روا ید یر یا وکں وگول نار تاماقم ےرسوددنچ روا سیم ی املس یب اطم ےک ہدعو ےن ناطلس رض انچ رک

 زن وفا سوت الخ لا ایک ب ںی ہا یک چ یئاڑاےس ںولفاحم ابدا چ رہ راوی یک ان مشع رذےکدنکوکں وت

 فر یگان. یتعہادعت یئاکی ھپیکں ویئاسیو ںیم سجے ےل رکرار گے دنشاپہدوجومےکر یش ایکوم ضا ان اطلس شل

 -ایدرگریقل ش ناقرد لقروا ید نوک ا ےن ناطلس.ایکوہ نیت ین لاک

 نفس بج بت آ اچ ںیم تم رخ یکن اطا مدان کیا ےس ںیم لوسذا ےک بدلا ماصرکه اذن... یر نیا
 ہیلو مانور اطلس اچ ےاج ایل ےس اہلل اک ات آےریمہکی کت ساوخردد ےس اطلس ےس اوت اگر بق ي طالغ غ

 کے دیت قت ایام رفتن فرا یک الخ جادو زرا لاو ایک اتا نشو الخ مش ےن ناطلس سش اگ یاس الاڈرانوکل ا ےن مواخ اہ درک

 ٠ل ہضواتم ےک تصدخ یکک نج اوکت موکت ار مارو کشف نددارم ےن ناطناس ۔ایدرکل کل اہیمزج ماقعب ےن یارب ذئادبک نج دسا ۔اگاھب

 (م )لن دیل لر نر )قبر کف شالا لک راهش تیکت حال لمس ام قوم لشگر.



 ناک واک ا ا ا e E O ایا نافوط اک ولر ات تروارک کیم ر راوخو ت وک ن یاس ۳4۸ لوارصح. .. شنل و نورظ یار ات
 ۔ایآل نیاوروا بد رک

 شو و لاو فرا با مع ےک لغو تڈ ےک ر علا لالج نلاطلس ربط الخ... فلج یداتیکد فرار وان ملا ل ال ناطلس
 ءالع اوہ شاور ےیل ےک ےن رک کج ےس نہر لا ل الج ناطے لت وف یک ماشروادی مج شی ھ۹۳ ۹ےس نام اسد زاسےری وا کر ات لآ
 یوم ت اتالم ارب حاقمہ ےس مدددالب یلاددابقیکر وا لا

 نزرالاد لرخشی اکا اچ اک یتیکن ید )واش ںاہج کچ ..... یب یج فرط یک رشا کلک یکن ی لال الج ناطلس
 روا فرشا کف انچ ۔اہادیپ ہرطخے فرط یکن یدلا لالجت جو یکیفند یار واک س ہجو سا اھت اہ ؟الچ اپ ےک نیب دلا لاج ناطاس مور
 کیا ےک بعد ارمایبراگنہدززکا ٹی ۃمدقم اک شالا کک اوم تاور ےس یار نی دلا ل الج ن اطلس ےس ےس داراےک کرب ےہ جو کا دابتیگ
 قو اپ کا یترسود ےیل سیم وف پا ییا نکردن

 ناطاس ےن رگ نی ملز او ہہ اقم اکں ونمشز ںوڈود یب ںوج .. یئاپپ یکن یدلا لالجروا گنج یف رشا کلروا نب دل:یالج
 ۔ ایت ےک و رص ایہ اک ںوقااعو رک نشو سا تنطلسلاریزو ۔ای لی الف ن اطلس ۔ کدے د ترک اا س ال ی لر ید

 ۔ےگ وہ ناور بام یکن اب ارز آب سے بسروا ۔اوہر ضاح لیٹ تصدخ ین اطلس اهر اس نکا

 هستی جمال لا زا ی رک یم گنج سا لر غل ند اش ںاہج نی دل نگر... اکف الا کلپ طالخ
 حد فرش لک دکل بیو افت مس روا ازم ےن نب لا نگر نوا هرچی اکسس
 اوم درج کوک اھت رط کری رکا طالخ ایگ ادب ےک

 ناتو < تساوی رکاب نت ورا و اپ ےک تنطاسلارزووکی ہاش جاوفا رک نایاب رذ 1ےن نایطلس

 انسا ےک نب دلا لالج ناطلس ( برگی لا ی ) یگپمااکف رشالا کل دعب ےک سا ار یک رشالا بک وا نب دلا لاج

 هام طلا قرن اکانت چایی تل یقین لب( ما
 ۔ایدے روک ارے رود یقاطم ےک الئارشیک کے ئار انکی

 نیہ ہلا ترک تہ کیا ےس وم امور یب ےنام ز ےک سرا طالق کب ےک تاعقاو نار ..... : کا رروا ی راف رک کن اخ ناغرا
 اوہ ر اح رکےن دو لشیش اگراپ ناطلس ءاھتراد نشر یلارسن ےک اب ےک لاوج اس ےک ریما کیا ایٹ ان اترا ےس لی اطلس اما« او زیبا
 تانکر گاہ ےک رکا دے دیقوکن یر دلا ترہصن اپ آل اد راه کت سکس ممر اطا بج رک دیکر فرا اےس ناسی ناطلع

 ۱ اید اکے اج ںیئاو کت ےک سرد ائ رف

 یھب ےپا تالاعےک نان نکس مزار« کن اش یو نکن اطاق تام. یو ین کن اطلس
 د الع ےک فرط ےس پ ےک نوکڈک یکی کیر ب ےل ذ ےک ناق اخ سی طالخ سیم ےنام ےک ہرصصاحع۔یھعی رکھو( ناطخح )
 : ایک شروطنا ا ےس اطلس ےساہ یک

 لٹن جیب روا اھرادرہنامرف کف شالا کک ج مور نزرا یلاو لرخط نہاد نب دلا نگہ کھ ہاوس 0 کن اطلسردا نرالا نر 3 ۰ غ ۳ 7ے 75 ۳۹ و اص 2
 ین اھت نوک الف تفرش فرش )کبوتر ناطلس مور لود منت نی دللاءاطع یئاھب دا زا ےپا

 ترش لوط طالق رم یاب دکور لغورسر ا عو اطسلروا اھت لا ڈ کل تقو ےک یپئاو ےس موروکدص ات ےک ناطلسے روا ترا



 نافوط اک یی رات اتروارگ کیم زر اوتورق و يا ۳۹ لوام....مشرذب...نورظن رج

 یاب ناطفس ایل لابتسا مو کات تان _ تم تتطاسآازو او رانا اور اگ لطاککن مار کار کے

 ےک ر ھت تان ےن سد لیکس نم ای شا امر کال آی اھکررار قرب امتوں ار مو کی اروا یو تعلقا ےہ تب و

 ۔ ںی ےس آڑ دا يکي او« کج کیش ےک ناطلس وہ کج فر فشن کبک

 *رضاح رکےن تفالخ نام فل اپ ےک ناطاس بججاع نب دلادعس ےس دادفب فالخرابردرکاھت قاداق :مان ےک ناطلسماغپ اکفیلخ

 ٠ی او لیا یلاو نور کون ی دلا قلم روا کید ت زاما یک ع ڑہ ہہطخ کمان ےک سا یم لک امی ضوبقمےک سئاوکن اطلس ےن بام تفیالخ۔اوہ

 دلار وا اھت یا رف نے ےک ایچ ٹیک ےس لاج ہاشداب تسوارز نب نادلہب نی دلاداشتروا 0*اشدای واش نامیلس نم دللا باش الوا یک ل وصوم

 یکم ی ما ےک نال اھت یک اےس یو تام ےک اپ ع یم واں وکو

 رانا نت نی لاله رک اما سئاپ ےک ناطاس ےن قاری وگن بدلا فرش مان ےک ناطلسماغپاکن لاف رش

 باب ےک ںولود لا ےک نالا ماچ 9 ترو یوم ا آس ےن رک وکر قار کے ےن ر کت ع اطا هاش نامی نخ ها

 ۔ئگ آی ضق ےک او درکیلاہب ایا ےس ںولاب یشن یوا ن اے ںی یک اورا تے ا

 لار -ایگدناور ےس لنک ت یددفراہظنا یم تفالخرابددوکبجاع لا ناتا نئواو نب دلاردب ےن ناطلسرعب ےک سا ....: نیب دلا ررلپ

 باب باور فا یت روا تحفے تن الخر اب ردروا۔اید ماجضاوکتمدخ سا اے کو تی امن ےن .

 0 10 لم ھل یوو تر قربان تل لیلی ےک ناطلس ںیم تعلفود ....: لیکن اماس
 ہپ سب لاھڈ) یکے ن وس ںی کن زو ان دوسرا رم الط یکن زام م ےس دوکو رم لیک اھت اکے نوس تداک )فیس رک +

 ںیناھتاوہ اج یواین وف یف ب کیک یم یسوءےت لیے ںاتغفدب نیک س یلاتناےک توقا درکردا یارک گپ تروصنوخ تیا یک نا ماج

 ےک اس ی ےک ےس وس اھتاکدادخب سلو ارٹیکک ج یئوردنا) تارا ور ساک نیز کیجے ڑی سا ۶
 ےس ےس عسلپ نج )نیا اس ںوڑوھک ید ئی نہ بزا اشیا ںی قرن ںی ںی وہ یگ ین زیراپد

 ںوبڑےک ےن وس )رک اپ اپ چاپ یر نام لو ںی میپ کیارہ) ےقنو ہیڈ شپ امم رکا ےک وہ لوب ںی کو(

 ریما )کمال تعلق کس تمدن ین ز ںیتم دو( یا کت اسے ڈا یاب لیکس ٘جلردنہدوگتضود کیا( سیم

 ےک ںولاو زوروا یوا ناق یکسر ی ایپ رک کوو یکرنہ فیس ج رفات اگ دای ےیل ےک تنطلسلاریزو ( ہم کیا کی اق ییا ییا ےک

 ےھت رھپ یر وا اھت یدادش را یئور لپٹ م ی )ے زن رت یٹروا اک بج سیم لغم ۔ یل آی لغ ییا ییا ےطساو

 ایک تز تعاغے ناطلس۔ ایگ یکب صآر بخ فک کیا ۔ایکمم اعراب رد ےن نلاطاس ےیل ےک راہ اےک شخ: ..: شاف کا الغ لا
 ایمر فرولفنمو لویقرط ان بتلا ناطاس-_ گراف کلا انس مصقا < باب تضال

 ےک ےناھڑب داتا یب تصدخ یکن ی دلا لالج ناطاس ےن مور اورا قی قاد ںاوچن اپ .....:یگرا لاو روا شات مر او

 دام پچ لک شپ قرب من سپر ید لا سل ب نہ )رھن شوت دو بیا
 کوہ ےس نایاب آقا کس ایا ناف تو یک ےس کہنا درر یک ایپ روا ےس روھ لاس وہ کیا راپ نو ڈو یش او دے ناماس

 (اھ ساکت سکس فرم لک لو نا هاش ناچ 0و 7

 هام کر مدل ےس سٹ یت صاطع یکوکی یار( ٣۳ہ“ دلج )نشیب دجدوجوم اپ ےراہ یت( مجیرتم)۔ےاھک نب ماقم سا سیم بات 0
 ٠ ها لک
 (ممرت ملکہ ولعم یم یدنہ ےک نج نا نام زیا بسیب 0:90:0 ....:ٹزن



 نافوط اک وا رات تروا رک اکی یم زر اوتو ق وک لس ۳۰ لواصح .... شش لجہ.....نودلخ نان ات
 لن یم تلاح یساگی ید روا ۔اوہر ضاح سیم ئاطاسرابرورگےےن رفودوشر حب ےک ںوفودتچچ ے و یکت رورضا یکن ھ700

 قیر ایدرک
 ترف ر ن ہلا الع س تو لت دلا ثایخ یئاھباکن اطلس تی ہقاو انچ ....:یگدلیشکن اید نب دلا تایحغخروا ناطلس
 قل اطمےک تداع ےن تنطاسلارمزو ۔اھتایگوہ ایپ بم ےس فرط یکن یلاءالع مم لو ےک ناطلس ےس و لا ھتاوہ یب زا اپ ےک نان
 ءالع۔ یک یلایم اک یم مہ اوات نطلسلارمزو ےس لے ک لایت ریا اکر کور صا کر ناتج ترف کلم اپپ ییا ےک ںیہ رق رک نوم
 ا ورک ت م نا زر لقوا اے اطعام اید ےل تمرض یک ن اطلس ںی ےس از ےک ےس رص اےک داوای رک رور ےک ےک ی دلا
 اگر دا ےک لوٹا چ

 توم لق یاو ن دلا التو اسارت نب ارم یی رکی ) بتاک ےن پا ےن ناطلسدحب ےک لام ۔:ن رلا را روگاکت وملاروا ناطسا
 کا رکی کیہ لی دیب ےن ناطلس۔ایرکاکناےلیپ ےن نب دلاالع۔اییلاطم اکے ٹپ ہبطخ اک مان ناروا ےےنرک۔لاووکم زاخروااچیک شاپ ےک
 نی دلاوءالع ۔ےھت ےترکاھڑب ہبطخاکمم ٤ےک( پاپ ےک نی نا لالج ناس )شکن ھی بدلاءالعواش مزراوخ « نت لا لالجراوگرزبلاو
 ایک ان دن لاس ال کیاےک لا ےئاجج ۔ایہ روک ا ےن

 ٠ ےک ناتوردن تو ساق اولاد تدارک تار ےس ناتسودنہ ناطلس لو نم... او ے ناتسورنہ 1 ناول ناچ
 ضوبقتمےک نازتیدنہ کن زا نادلہب ناچ ہی انچ دامت آر کر رقموکک بنا ناولہپ ںاہج ساق بردم کت مو یلاطلع رپ شپ تاماقم نا
 را شب هجرت نا ناو ناب ۔ایک لیپ نناولب؛ ناب روا لاو شن نا لب صبر ںوقالع
 ناو فرط کار گیر تم شعرهای تم ور شک کرک فرش ياد نیل سار کیش کزوھچوکت موکع
 ےک تیعو ٹھیک ےس بقلےکاچ رکن جب ین نج ۔ےئش شاد اپ ےک شا نی دلا رده لا یاسر
 ُ : ی لات ےک رتا

 ےن آس او ےس ناتسورنہ ےس تیحج کل وراوو-تاس یک ورش ت باوا ےس یقارع یلاو ےن ناول ناچ .. لا اکن اولہ؛ نامج
 سی وہراس اراک ن اطلس اکا رورو ےس ار ںی اوم اے ناطلسروااید یل ےک رش انیدرآرپ ود ےن ارت یاو ایک ےس
 ے مور ناطلس تقو سے قاطتا۔ےئاجاید مان رک ایق ںی قارہےے شریک ن مار روا ےس دا ڈک د ےک یو رسروا ےس اید ی ارج
 . ماتم یا یوم لامر ما اکی اھت دا ںیم نایمرد ےک دص اقم ےک یار وا ناولہ ناپج ۔اوہہتاور ےس ے دارا ےک نایاب ر روا اٹول سیا
 ۔ایدرکل انس شوم: یر

 ےک نا مزراوخہاش اب توسا ۔ایک مت نامسارخ ےک رک ضر جنا ادوام ےن لر تا تقو لای اپ دز 1ےرمیل دات ات
 وک ھج الاڈ کو پتوداپ رب وکںودرہش وا تم مق تایی دار کس فرط ی یک خب رک ناسا نفرات رو ايم تست
 | الا ڈ رام ایل ٹال ایپ ںاہچ
 لالج ناطاسروآ ےس وہ سب اپ و هوس بلک اپ ژن اسارت کا کج زا شا تکی برق
 فن ادا ناز نا لر ار تسکین ملال ناطاس- ےک وہ ع ےک تموت ےس کادعب یو نت ین دلا
 ۱ ۱ ۱ اب نریم روا گرا کنار تلاش یئوہدورحم
 جو اعلم نابن م اتماکپ ورک اےک ںوی رات دعب ےک یھیاو ناتسودنہ یکن ی دلا لالج ناطلس نیکو نب رلالالجناطلس
 ھ٦٢٦ ے مور یاد تین ہلا روا ماش لاو فرش لک« ملا لالج اطلس حب کس الت سه رپ وا پ آہ کا یھچ + اتمام تب



۱ 

 نافوطاکں یی رات اتروارکذافیمزراوخو ہت وک ن یطوس ۲ لوارصح.....مشش لپ ...نورلخ نا راج

 سس ےس کا ےس نیب لالایی ملا لالچ روا تول اد یلیح سا ہقرافرادرس لا العالم

 ۹۳۸ شش اچ ادعا فال نپ ملال الج اطلس رو ول ول رج تهی ی اد نم دلاءالع۔ایکر قم خراش )اےک راج

 راس ےک عوف تسددتچ وک یما کیا یبا فوب تست ارما ۱< رخ کس او لا از ناطاس-یدم ئاھڑچ ےب نایاب رذ آےن ںیہ دات ات یم
 و اٹھی ےک مریم ںویل راج ات۔ایکہ اوروکے نمک ایرو ت الام ےک ںوا رات ات لور روب

 یی

 وک خو لیا ناروا ای ۳ وکفرط یکن اقوم ےہ ز زی لوم غالطا یکہ او ساوکن لا نوا. 707 [ دلا لالج

 دف بیشتر توام نر تک کتار یی دوا بوم تقی زو زر

 هدر بس لو ای ڑ ےہ لوراوسوس تامسوا دت یکن ا اھتاوہ ہک ام اکر ھو ےس ٹی مر قم سنمےک ںی راجن اتہک ساکن ومشمل نا اکن ائ اہ رذ آل یا

 8 ناتو رم چک ےک ی رک صو اک ڈبے ےہ لیپ ادعتیکں ویرات اتےک کوہ ےن ناطلس۔ںیہذپ مایق م ناری ےک نان

 : باید اروا

 فقر م از نو جوار زا نوک ناسا ناسا اب نریم قضایی گاز

 نا پ ناطس۔ایل ٹواولپ رام ہا ب ےن اکے یا ایگل توس اتو فرصت تیر ورود اور فرط کں ورخ

 ےل عت ناطلسےس لاسودنجاش دل او یر لار چ رکا اب نام ءاوہناور ےس ےدارا ےک جہ ےس اہ رک ایگ لچ وار مت لام

 ےس تالاع ےک ںویرات تام انا لوقتماکدسر اوہ رظام ںیم تمرض نا ہتم زای رپ کک ناطاس ںیم ناپام نک ۳ اعرضوخ کل
VT O E eھتاس ےک پ آو ےک مہ پ آے ناجرام راج رخ اساس موم رک  

 تن وہ رای ں وناکر ت شدہ رمت ردا ںیہ دوج وم ںی وف یجاش ںاہو ۔ں تاج ےگ ںیئاو عار اپ سے

 -ایگوہ تصحخر ےس ناامدوا رو مک /ن یب نئاطلس۔' ے نین

 اھت یر رق ب و ا آ ا یجوکتنخاساریزو ےن ناطلس ..:ر ییا اہک اظ
 ایات اب ساپ ےک یکن السرا ےس نارام نام مارا هی فس تنفس واچ ای اینا تل توکار
 مرور اش نا ارکر و را ارم گن تیا ب ن کیا ارب ماقم یادعب ےک سا

 لاخر سما د ےک تنطلسلارمزو اقامت لو فرطںورایج ناطلس ںو نا کوچ و :یرادافور اهن ا کت نطلس اب زو

 یاو)فرشالا کل ےس و ا۔ےہ لیتر یوا او ےک ےناپ ناتسددنب ۔ےہ نکلنا را ناطاس ںیم کک سا یب تلاعدوجو کاب او ادب

 ورڈ زیر کنه اکی درب او کنان رییس کتیا یخ نو فا سس نلطاس و( مور یو رباتیک وا ماش

 ےک یک اوان اطلس روا کریک ات کت اف که ار مر یلاطلس۔اھکیخارھبف ئاڈوکت نطاسلارمزو ےن ا یل رخ ی گا وکار تن السا عس

 ۔ایگوہرضاح ۓل نک موت تنطلسلایمزو ۔ ۳ یر ضموکت نهال زور وار زگی رشت ااکن اطلس بجادنہا۔ ےک کت الام مات

 ایکو نر اش نارد لپ روا ےک ومل دیت الخ اطلس

 ی تل اند نر ےس ناتشومدعب ےک ہلمتےک ںی رات اج: ناطلس تقو سج ..:ےطقر روا زبر تاکں ول رام ان

 برش کلوب در اوج کانتر دل کاپ لو اب ارواے تداخل

 ود ںیم ےل دب ےک سا ےن ںوزراوخ الا ڈرام ےک رک یر کوکییزراوخ کیا ےن ںویئادلب ا ار ےن ی ںی شناخت ےن شیر یئا ارش ایگوہراک

 ار کش ینڑام ددایزںیکی رس وج سس فرید نمد ایگ ا س شے ید



 نازوطاکں ول راج اتروارکذ اکیمزراوخو قو ن یس rir لوارصح شش نورظن ترا .

 لا زی وا ےن ںوہناردالوہاریپ سو رشد لاک ایم رک اد کس سازیرگد اوت کس لو ات نخست اگر ملاک
 1 الا ۔ایدرکدر پس وکل وہ رات اترمشیھبے ندراغلی

 و زو لیک کے لایخ سا نلاوہ ملن اک ترفانم روا یگردیشکی کت نطلسلارسزووکن العاسدعب ےک ےک درب راج علت ۔-:لاوزاکت نطلساایزو
 وک لی او این رط یک قر کوہ راوسھھتاس ےک تنطلسلارمزو زور کیا اہ و شومامن رکا کب اوٹ  ےاج ہن گاھپ اب اج وہ ز لال ور تنطلساا
 کلم ایزو ون ت یاہن ےنرعلق ی اوچ انچ در ر اشا اکی کر توا تساوی

 واں وگو نا ےس اطلس اتر تشر برادرم کن اں ن ایک توکل ومدامن ےک تنطلاسلارمزورک پس یو اگ یت چا ےن ناطلسردعب ےک سا
 کن اطلعوا لق یاو ےہ ئاران ےس متن اططاس رپ نکس علیا ےن ںویلاو ےناھب ےناگل ۔ایدرکل اش سی ہدرگےےک نام زیا

 ال التج ںیم تلاح ین کیا ات ار روا مجرد لای ےک تی ھا یکت نطلسلایمزو ۔یئکوہادیپ ترفكروا یلددب ےس فرط

 ۳ اچ 1ل علقوہ روظنمتمرضروا یسانش نیک اوکس حس

 ایت تہ ر ںی تسرق یک ن اطلس اکل اکر لق ی او ۔ ےک ا ےےوط ےک ںوتپ ۔یئکل رخ یک ںاوکن اطلسےس ناتا لا اک 'تنطلسلارزو
 یارک تانج طخ کے اےک کا کاپ کس ملوان اکیا تاتو یو کیم اس اطلس
 یاو وو تگ ا ےری ا اکت نطلسلایمزووتوہ جج ےک لوقتپا مرا کا اب اہک ئ غااطاس اھکایخ کت رز انچ ےگ زا او ےک
 ابو اتار اک السا زو ےھت

 لب ب نی اش وتار مات اور یک ا ناطلسرکاھت ت سد ودامشکس یم ما اد ماونا اھت ترکت زعم یکل اکو با: تلطلسلارزو ۱

 ها شل نابرفوت تس اطلس هاگشپ ام 2 روا لا اڈب تہب اکن ابن یت اھتالاو ےےنرڈ ںی ماکرہ ےس یادت وا رام تیتر

 اھت ترک کنی ملا ما صادق 2و نرو تس تازه تو مي ڈراپ یا تس

 نایاب نت شش نا تو سا اب ره تشکل ورا اتو نم... هراپوداکن اطلس ےب و
 را ردروا یگد بیمغت یکت ح اطا کت سم ساکن روا ایپ اپ ےک کل ئا ص ات کیا یو عر الطا یکت اعقاو نئاوکن اطلس۔اھترادرساک
 رام لوگر اپ اطلس یتا ےک دال وا ینا ین دلا لاج ٘نر۔ےوہ رپ مایقر کتب ی قے کس ہاگر کشا یداش کل نان انچ ید مک ی رام ںیم
 سو لم واک یاش ےک لب ےک رک کہ روا ےک ہند ناک ایہہ تہب کل وگو نا ےس ناطلس۔ج ےس ڑاہپ تلاطم یقاب۔ایگوہ

 دان رش ےکاھب رکا یک ساک لک رک پاتم ھچک ایکو ینا آم کج نادیم رکو مردار وخ س روا یو مک ی راھتوک وے ناطلس
 ران« لا را دوای کر تقر کوں وب داف ےس دب ںی ایکو ہم لغو ست شر اطلس گر هزاورد جو گچ تراک ےک وہ ھا ںی

 لک ن دایش کیک نج ناطلسوکس ھا وکی اش تک ا ےن یہا ۔اھترادرماکں ویغ اب روارنخرساکں ودمفم یچب ۔ایگنیکل نٹ کوہرایفرکی ھب
 سیمای له نسیم دا کس اکسس ناب اضافه ناطق اور

 هدر ہلباقم ےک ںوہ راج تے فرشالا کلم فرط یکاط الخ ےن نالعاسدحب ےک یو کرج :نیگ دلا الج ناطلسروا فرشا کلک
 مکا اکی رکن ابا نب کرا یک سا تم جوان نواب دار لوک رشالا کک ۔ایک وے نل ےک
 روا رب [بلع لوط روم ریماانتس دارم ا یکف رشالا کلم ےن نانسی کمر یار یڑا نیم ز ےس ید روداوہر ضاح دنادنم زین اھت
 ریدنا ےن نوت يد متکی او فرطی نان رز روا یطلمب ترب ترقوکخ وف EE یک کت سارو کہ اعاورارما ے ورا

 تا کن اطلس: یو ارپ یگ ان لک روادید یکم کا اگ اہس سی ےنوس ےن تاعقاو نا۔ایدرکم ھ27 کیر یبا

 قیفوتلا یلو یل لاله بس



E 
 نافوط اک ں برات تروارک کیم رو قو اس ٣ لوارصح یے رم نورلفن اّنراج

 ا یب ناوطں ا ےن ناطلس۔ ںیہ ےہ رح ڑب ےن رکک لج کرکت راج تسکین ٹی وکن اطلس نارود ےک مایق یئاخ مایا آلو

 یر اجاتہکی در قر ک 7 لباد سنا 2و ما اکہ ناور ےس شیخ یک یی رخ یک ویاتاتھتاس ےک لوراوسرار را وک ان رت واریمارپ مات کور یک
 رواایگج نت دصاقت کد آی او یم اس ای دوروشم اکے نا رکرایووکن اطلس ےن عرف  ارادرسروا تصوکنیکارا یوم لاو ے ورکز لدودح ناذول

TIPےن اچو:بیرٹپ آے قام گپ روا یس دادا اک مرم جیک غراکفرطا یک پ  

 لو اتوه ےس دردی ےس لوراومرازپ راش ظ نما گر تب لو مے رل

 ال روا وعلا ض تے ہہ آی او ےن نارھحی ددکی جو ی یر آگ نب نا یکم ور نار ھو ادع ...Ths :یھٹل اج کیل فی اک لاو

 ۔ےڈ 3اے و ھچک لد ےس ارکر یہا فالق ور والس دن آی اد ےس ہجو یا اھ

 کک دم آیلاو۔الا ڈا ڑپ رک کب ےک دب آد ایک وکی اج یک آے روم فرط کیا ےس اہ ایک اک اپ ایک آی ادب ناطلس
 ۔ںڑ ےذپ م اقر م اقم ی اات م اقرب ماتم ںی اکل ویر اج جک کی درت رک باو ےن ناک ایک اور ےس رف کے در اکیا اب

 ۔ایلرکور ام اک پ یک لاطلس رک تم 7ےن ںویراج تکی پے دے رد نک

 تان ےن نامخ امانی وکار ناطلس :افوے گاف وا !ریها تسالاصروا با« ناطلس
 ورع کپ اتا تشب مک ییا اورا ےس ڈو ا کک وما العام نارود کا اید کدر ےس ےک ڑب ےگ راکھ ںی رات اتے کارم
 شرک یہ راوسرازچ راھایگ آباء ے گیج ناریم نان تروا وام کلاچ هتک ورا

 تہب ےئل سی ورق ںوھکےس یک ارتا ےک اطلس ذرت شک ایست ل ج ناب انس رک ناطاس- ےھت

 ےل با خواب نو دا تاب تسار راس یک رم کت ازت د فر ر اعلم لاکو کی
 اکرم ایت رهن کت لوک ی | اول نت اف ی یار وان ےک آن اطلسر چن انچ ۔یید تاریک

 تہب یکن اغ توا ےس ی ایا الچ اپ ےک بلع یلاو یی زناغخ نب دلا با شرک وچ یتا اک ن اطلس نا داریم ا :یلا دے یکن اخ و ربا

 لانا کعب ےک سید لڈ ںی لیتے ک کار ایکن شاپ طا ق اس مسا م زن لا با یر تست لو
 ا در تا یا لاک کر رپ 4 بلع ی اوایکب سطح بلع یلادوکس سا ےن

 گام ےکرکی یدبت ال ریس لس یر دی کاج الت گن البرز ین ور ۲۳... اچاکں یر٦
 ےس وہ نادر لم بق اھتار وم ےہ ناطاس یتو ے اھ یگ رده لجن يک دلو ارم ےس رام ےک کاروی
 2 0 9 ےگ یا شد ور

 کس یرنب کان روا ھت دوجومےمرٹیل یکرا ات یھچ پویا وکار... :تداہشروا یراف رکی کن ی دلا لالج نااطلس

 کور ےس لوں کول ےن ا یغانچ ای مادرم ے ناطلس یک دکل ناک رار ےک ناسک ےگ وایت ےک وہ

 ےے دت کیا ششم ھتا ایگ ناک ادم یر میل جم را یا ناک یس اھت یا ےس ےس داد ےک وا

 دم زد یر رو مدیا لب ساسان یاب ۔ھتالا ڈرا ےن یز اوخ کیا آس یم ط ھو ئاھپ ےک ساا۔اھت

 باک اس نی لا اجناغلس امن تیپ -<- 13۸ اوت درد ید

 2 9 990 آن الط وکی ن اطا رحب ےک اکے ایکس رک او سینا
 جہ اک ۔ایکل ڈنفاضاپ لا ف تک یے ei ربات اے اہ عا: ےک ید آے اھ یل ذ او

 اس یہی کال مربا اکرم گردد اطلس کے اھکےن کا. :تالام ےک ناطلس



 ناذوطاکں راج اتروارکًۃاکییمزراوخو قہ ن یاس rir لواصح.....مششرلج....نورلخ نباتا

 بان ت قا وجواب ا بوق حوا یک تاب هدف | سے اور ۳

 اے وا دخ: فخ ٹو یک اھت ترک مارو منو کوش یکی طاق ترک اول انپ تقالخ پاپ اک اہکا ایج نک ت ماقا
 تب ا: بالا وکب ا تفالخر واک فروتن اما وا پ کای کلا ماتم
 یلع فبملا براغملاو قراشملا ةودق نیملاعلاا بر هتفیلخ و نیملسملا ماماو نینیموملاریماو ءاندیسو انالوص امت

 شاغل ترکب افت تا طخ ےس الف ل الف ناطاس فرم شروع نیل" بلاغ نیا یول نبا ایلعلا ۃورذلا
 ے نااتسنددنہ نئاطاس بج روات اترکا مک“ هدخو هللا ن مدر میلا لا کا تک ال جر جات تو
 -اھتایکب طاقت ت ظافلارقو ےک "یناقاخلا عیفرلا بانجلا" لم ناشیلاع نام رفانپا ےنرفیلف تاھتاپ آسیب

 ںیہ ساب سد باقر واں ولار ککے اب کا ید پا < یک س اوترو یکے وہ اطع باطخ اکا تالخراپ رد ےن ناطلسرپ لا
 یکایک طاس بالغ ےک “ناتاشا لالا ب انب و ات ا را ا ایج

 حارات کر اید ےس داسسروا نئشراظایس «نزرایک ل یہ سہ تر آرا نافوط کرا ترعب ےک ھم کچ فنی :یرت 7 یکن افوط یر اتم
 دیس نی اب نایک پ نر درام ہد گراجہلسلس اک ماع یگ کن دیا یک و تن سس

 والغرب وردا نیل زوز داف حس نی اب نان کا پا اون نیم ےک ںیم رز تو يک
 دان ناریمل میکس کت راتو یک

 ر0 یکن اقزوج رکا ی ناک ت رواام اوم ترک راتو لفرط کل راہ وصے نائب دذ ؟پورگکک یا اک وہا ات سن

 ےک ر کل ٥صاحدادیا ے لم یئاو یھب یون نامند ںوراوگناک ںی رات ات ےن ںوگول نارا
 ایل خر اولار خو واہ ند ور الا ثراودنڈاو۔ای آں او آتا ےھت ےگ للیدودوایزود نکیل لیکر کر را اج

 (مدرءاشواپ)داقیکل اح نان دوا ایکوہ قر رکشلاکس ادعب ےک اےک سرک نی دلا لالج ناطلس .....:یلاحح رک نرد لا لالہ
 روب نشر ترکی نم دلا تیغ ایبک ا ۔ یئاپ تافو ےن داقویکں یل سس ابری اپ کن اس قید اب ےک
 لا هات ذکر 21 CHINAS وا رد ےک نا ےن لات ایگوہادیپ ہشےس فرط یکن اوکر ا
 ۱ : ۔ ےس راق کک تسد کیا تلاع کالا اولویت یکرام ٹول

 پید اج ےن کلات بیا یر یا کس لا ی :انرکل ئاش روا لی قبیل مت
 ےگ کاج اکر کل اش سیم وف ین اوکں وول نا ےک کل کا تس زاچا ےہ گر ملا ستار کر آر یک نامی ےس فری
 اف رب فتا لوس ات اوست تام کش بیا مت

 اوه لمکم لا هصح اک مشش دلج



 -نورظیںئچرا

 هم
 مش ھچ ھچ
 مورصح





 لاد زوور اکی ہال آ : ٢اے موورصح.....مشش.....نوردلخ نار اتم

 0 4 پاپ

 ۔ںیہ ےک ےک الام ےک ےن ب ماش نمرود یئادقبا ےک ںونارم طب سام .:تسموطو طاس یک شوب سٹ ما

 ےس نوع نا ساری E ںیقلاتیب روا مر گلم نت زراو راب زمرد باک هاش بک نااطاس

 ےہ ر اخر اپ کروا ایک رص ای کش سے ماس ےن ادب ےک سا ۔اھتایدرکل ورٹنکیمز ےک تاغ یسابع رک یو تضالغ

 ایگ آباد شر حب کاپ ر ےک ہر اکے رکو روا ایک ر ست انس اردک نشر شم غاب

 مو اب ذچ سس یان نار سم ل۵ ہاش کت ناطل ایباک دعب ےک ےنرم ےک نالسرا پلا ناطلس ...:.ضق رم یش اک سش شش
 کل ارت بلع ےن سرخ انچ ابد ےد یھٹایتخا اک ےن رکض لول بسا سام سو رک سد تسکین ک اروا .

 الرا

 ہلودلا نات ےن رتا ہت زکر راپ نشروا ۔ یی مک یا ے ےک ے راھ ن ےک ئاشا الاسس یر عت ن اردد ا
 کاب ےک تاقا ےس شے نخ رمادا ےک ایک ر ںی نیر ع وا اک حروف نل ےک دیک یاہو ڈاک درم ےن شت
 ےک یج)۔ایلرکضق رب نش یہ وخ ےن شرب ےس سا یخ انچ ءایدرکل روا کت مپ سل اتوار ھت ںی تع اطا یبا ےسا ےن شت

 ( رپ
 "رگ يتپ بعلت ملودی يک شن نمره نا... کنج یخ بلع
 ایر شه شک سا شن نامی لوگو کج وداع رز عرف کت رشت

 اقا از وا نرو اطلس کرج یورک رقمی ریل شروايآب عسکری کناف

 نام کبلع» شنل ات لایک اس قلاب ارخب سی ح۸۹ هاش کت اطلس رها کس لا. مارو اک رع
 اید مگوکن از وی وار تسقآے واش کت ےک ےناج فرط یک وقالع ےنپاود بجر مچ. تم شاپ ےک سا ناز ناک روا ب0

 ےکر صنتس نار پٹ .یمطاف تقالخرکل بسر تا لج علیک رک ےس الع یاب ےک مارک تا ےک جی وک شت ں ووو وو ک

 دام ناو اک تطاس یک اف ے ںاپ رواں یل نیکی وارھ مے ت

 لا ےس یا ےک نرو ا اف ییا روا یل ندیم ےک رک ےس ت ےک بعالم نہ اوڑھ صلی شن ارود اروا ےل بسی چ انچ

 ےپ وکر قناری نان لا لپ ديگر اک ار طب. ساحب ےک یا ای درک ناوج ےک لا ہقالعاک سام اےک رک

 بج گوا لا رداایگالچ ےس ںاہ ورکو صو واز پلک وئیر افس ےن ارکبےرکش اغ یکی ا اہ سم شوو کاکا یت تاب ارے د

 ۔یئوہ تموت کن اردا ےگ کاب فرط ک

 ےس لانا ےک سا۔ایگوہ لا داف, اش لک اطلس 09... کت اشواپ روا ت افو کہ اش کلم نااطلس

 ےک هاش لک کوب مولتی دوا یخ یکے نرم ےک ہا لک سیال سارقان ے نشے ےک تاقالم ےس سا سش

 ہراپودہو دصقم روا ایل مزع 6 ہاشدابدوخ ےن لا لام ترو لا اچ ٠ںیہ ےہ رگ ل ےک تہاشاب توری روادوگ



 لاو زوور اکی ولا ل ۳۸ عود ٦ شش اج 7 نورلظ ن:اّتر ات

 وان کا و ا ایگ کب اعر چپ وااید تاودد بوت نکس رنک جو
 _ایدو روقماکی رادافو روا تغ اطا یک شیوا نازو اص ےک ردا نار کیک ہیک اعا ےس رس تنی سنا یک 9
 کے تر رای اک ہر روا یکی دت لیک کہ اھ دا رکےن ںی وف ینا ےن بس نادعب ےک ا... :تسلق یس هم ا
 بر رد ارام تابوت راي یر ترا نم کت ماش لا سد سخن ا لابو ایا
 ہک ام حس رک نر نر شیب مارا لہو ۔ایگومنادر بناج یکل میرا انب رفروگ اک ں اپ ووکس یت
 یمن پا د فک تالاب کلاس جرات یدک اس ارسال ا
 هد سد مس ناطس یو لوو روا لوم تکو میترا ںی وب کج یواش |
 ہیطخروا ےئاج یکم اش کارم مافی يدارخب تفالاراد ناسالم اما پر شیب اچ
 ایا گا دامرٹےس اےک رکے دو لار اجاھڑپ

 رفاه عقاب ۔ایلرک ک وک وتراع ن اروااوہ تاور باج یک کرا د لن :تلقیکش ںیم نایت ابر ذآ
 کس نت وک وا ارے "ترا اٹج کد اش کلم نل نارو یار شب رکن یار ۷۵
 زی یک رے ےس رود کیا سیم ےفیکں وفود بج ای آپ ساقه سا ےل 27 نو سم سا ادم
 ر ایک امہ رکا یک سک شن اطلس روا لس + زر را تیس حوا انازیب را تست

 رن اپ بام ےک ےک یہ ےس رستاک کر کشا راسرواایک شک تقاط یگ فین ارک اغ ےس 9 :ل ت
 لعاب بس مم "یقین را و ۱

 ۔اید/ل روک نس 1ےن ناطلسر چپ رکرافر وک سض رکے د تسکگاکن اروا یاس ےس بس ناب

 نارداایرک یک 27 ہرضاحم کس نا ےن شن اطلس رکےت وہ روع ںی ےل ےک بلع نازوب دوا او رکرلھب ےک کچ ....: لہ ن زی
 نیت زور یدک نا ازوہ ےن لادن ای درکر اکا ےن ںوہنارنید معا ث عطا یی اواو یک ا روا نار رکود
 ۔ایدرکدیق

 روا ناتار اوہ اےس “یخ روا کرا اید تساوی 5۶ تالعار دیاگ راک 4 ےرمزجنااطلسدحب ےک سا
 ٤غت جاعڑپ ہبطخ اک تہ لا اک کم غی دارخا وراپ ودروا نادم ںاہو

 نی ر: بارم ےس لاپ و روا ی کرا ےک کر ویک چد ےسای د وک 7 1 سش نین تور رب نارود سا :تسلقیکق ورایکرب

 “نابفصا دون انچ ید تسکشوکی درا رواہ رکےن عرف را نب بوقت یمارڈن اکا ششم ناطلس نارود ارس تا سیم ےت اھ ےک رب
 اگلے رکی رک تنور ا ےک سارو ایگ ںاہوو ورک قراری اک را نفسی سال سایه
 ایک یاو بنحو ی الا گه اچ هس ما کس شات بجا

 نسل شتر یک ا کال الهی ےن مہ ۔ںیہ کا کش سد ےک طاس ول یاعقاوس هاسیب
 کس سد مک کرم رم تاسف آہ یار کم ئاق تسکین اسما

 توان اکراےک یار وا دون اطلس و یک اب 'ناہفصا رکاھکت سلقے شت ن اطا ایپ ےیسا ور ایکر بم. :لق ی شت اطلس

0 



 لاد زو ورع اکی لړ لا لآ ۲۹ مور صحت Ê e نورطظ بارات

 ککے ورتم رکے دو اعاعا اہ عن سار ای دوں اطلس کچ ےسر ےترکروشماکےک سا ںیم سی کد داپ اے
 ۔لی رگ تست ما کس ور ایکس بسا زاد اپ مدواطا سیا ایم لش رادان تا

 تعاطا لیتو یر سلام تے ےن رکمیلمت انا کس ایفا یآل یادت سرشناس روا
 نا شنیوا یٹوہ کچ یضانچ۔ اصب فط یکے ر کے ںی وفروا یوم سررت نور ایک نارود ا رکا ورک ن العا وچ فر ےس
 ںییددااب درک ا متال اچ ت یک ستا ےا چاپ راز ےس یر تباخ شریک ک اھپ ےس گنی نادم

 -ایگہ فاص ناردیم یل ےک ورا

 نشا پری زرثا نم نس لا دبا ںاہو ےن سا ذقاھتاوہدنآور ےس 'بلع' سچ اطاس تو سج... .ےترمولعیکش جب نادر
 وار تا یادو رک کت یادہوکں ویقاس ےنپا ےن ایپ ےس کر. یت ورک نل اوج ےک سا یھجبب لع فر کان
 داد لادن اب ےک راے ھت اسے نا نب یاخلاوب ارب ےرکم قر کاچ اچ لم تنطاساارادروا ۓاجالچ دادف 1 ملے ا
 باح روت یر ن کل ےک شے ا وت ین تیس بج ۔ےت تگ( داش ےرسود )روا سادرم نج اص نب ھشڑتاس ےک لاء اوہ نار
 اد ایک رم “نم 8نو دلاحانج ھتاسےک ما وت یاب کن اردا مار روا بلاطو با ے د ار ںولورریتاہ ےک ساءایآٹیل
 اھت ایگ لاو رها سگ روات

 1 I ےداید ود ایوہ ٹپ ما چپ بلع بسی بج ۔:توافب یکم اقا

 ںیم ےک نادر ناطلسروا یدرکت دوا ردنا ےک ھم تقو ےک تار ےن ںوہنااذب لایا الم ھتاس ےنپا ےن رلودملا ئانج ںی نٹ ےھت ہدایزتہپ
 روا تاراپ کی کا ںیم ےتالعے رپ ےک بل عا ےک یا یف ےس اپ ےن کا ےس ناور اطا نر ایلرکہ صا اک سال اوبارکا ڈے رد
 او۲ تما چا کیادورواگ_ ےل انس اظ اک تنطلسرلو دلا نج رواگل ےناجاھڑپ ہبلخاکم اےک لا

 اطار اچ دوا یک ل وت تع اطا محب کک ت فلات المپ ےن اک ت نہ نایین روکے یک ا تا. ںایادراکیگ وف یکن اور
 شن اطاسوج ےگ آپ ےس نا نارو لو اق نار انچ یک دوخ ںاہد ےھت ےک یار وا ےس رک راک کرا ورک دوروشموک
 ےک تام ےک

 RE و سا گر رک آر نم نام ںا لیپ ےس ارگ ایک دان درس ےن ںوہتارعپ ےک ا
 ےاراکرخ 9 اقمر کوہ روصح یف دریغ انچ اھت مکا اک ے الع ا ےس فر کن ایزو رونق نین ان لق اف ےس
 تر

 یاو یکی ارما ےک اروا ناوشرر موا ایگ لچ باع” ہو اہ ادیپ ہرطخاکن اج یٹپاوکلو دلا حانج ےس سنا ایل گنا لقي ےن نایین
 رب درخت" لا ضرب ۳ اعاکل جاوہ ناور فرط یک“ نارع نایسیفاب رھپ( ایلرکض قرب تم سا ےن نایسیغا روا)۔ےئگآ
 دیک قش نیا نا ریما پام الا شام ےن دوا ورق الا یک ار ای رک هک اطا یک ا

 م اقلادبا نایاب ریا ہایدرکل وات ےک ساروا ےسا ےن چارا پاھ ترک یکتا سس تن یش خش نالا یتا ںیہ

 دیک اح تمور اناوض نفتی الچ یک اطنارکےےت وکی یز اوخ

 اک تك رے لا 6 ی یت یک 0009 97 یک اوضر 7 اکف نپل

 لورم اهن تست دوجے راج 6۵ بلا بتا سی رج ۲۳ فرم کش 0

 یوگا )الجد 0 رب .. 9( یگان )من یم



 لاوزو ورک کل یا آ ۲ ۱ مورد م لج a نورلظیا ترا

 لاس کت واقب شی بلع لس. ناف کی مزار نم فست لاری اپ ےک طور انج موا زوے ناوم
 تب ایس یارک یو ہر وص سر مگ اف وب چ انچ کد یار لا روید رروم اپ لس فسول تا ےہ لولا ںانج ی اہے ادرک

 ایل ٹول ب ایسا و ام اک اس رک تا

 _ ہک دال ایپ ےل ےک ےیرد بی فدا انچ دوا کشک i شخنر دعب ےس سا 71 لات فسر
 ایک مع راتفوخ لی دیک اصول بانج چغانچ ےہ بری ,,ٰپٍپ

 ایکو پورے دم کرک ارد ایگوہ فلاخ اک لا ناوض شو ۶۸9 رب ےک شاد یی گور تچ ںیم ھت
 دو وا یک اروا ےسا ںی رخ روا زارع فضل لوازم ید کس نود یک کا ادا یاس ناطلس

 : دیس عم

 یہ اش کل ناطلسہد ںاہجاھتای دو ادب اپ ےک ءاش کک ناطلس یئاھب ےپاوکںق اقد ےب ےرصود ےنپا ےن لپ اطلس ....:لشت نیب یقاقنو
 روال اپ ےک قورایکرب پست ںاہورداایگالچ ناہفصا تاسس ےک نون ا اب دلو کارو کس هاش لک رپ اہ رات ر کت افو

 شن اطل پ باک ا بخ اھت یکدم ی شن اطا ںیم ی اوہ یر نی کن لاتا ےک سادوا۔ایک کاپ ےک لاد ہما ےس لابد
 ایدہ تا ےک نادر یئاھبےپاو در انچ ایکن بلحےکں اقد نیگشہ مالغدرکوازآک یا یاو ایر

 ماپ اتد ےن اات یا مام اک ابو لپ ےس تافو یا ےن جے اتار نیمواعس مالف کیااپش چن اطاس سی لت ےک قش
 7 اک ومر رکھو رک کوک والت بق اتے لا ےن ناوسضر۔ایگلچ اپ < یا یقاقداہل۔ےٰرک ولؤاک تہ شراب ای

 تم کس ناو هوا ےسرا یھبےن نایسیفاب مکا ےک یکاطا۔ایگ ٥ش رکوہرارفے بط قاقد .......ضخیف نشر اک اقر
 کنہ سادد ۔ایک خو یک نیک ور لار تلر وکپ و رکھ یاےک صئاوخےک چن اطاس نارود سا؛ اج نب واشدا اتو کشت ںیم
 ماظن پا ےساروا کتماقاط تم سا ےن یقاقد ۔ایآلچ یشز تاس ےک ںویتاس اهر کس ساب تن تقویت ات کیش
 ۱ ای داورم سس اروا کش زاس فا نیکئاعس ا دانم رانش اکو

 یاری واز راوخردا کم تب« کود لا ذس نآق»- تگ آں اہ و یکی زرا وتم اقلاولاروا ناییقاہ ےہ یک اطا نارود ا

 اکے رک واک ا اطمےک ۓئار یگ

 ےل ےن ےنارکم ناکا ےس نشد ےس ساق یوم شاپ نش ناقد کا تپ ہہ بج کن اوضر ...:کگنج اکی قد روا نادر
 یھب اہ ناک رط یک ارت تس ںادروا ایگ ٹول فرط یکس ا ہدف انچ اب انھک دن اکی ئاکان ےا یم کت ہنایہپ شہ روا یک دق یش
 دیگ آل باو بلع پاھ پجازبا لو ی اک: ےسا

 دوف ات ےک لب ےس ا ہو ہک ل یورک اھت رکے وہ روشان اقر اھت یکن قیام کن اقدام ناوضرکر ج ےن ناییقاپ ردا

 ۔ایگومہنادر قاقد چن انچ ۓاج رب لع”
 ںولور بج نانچ ےد یخ جج ےک لاق ناک ےس ورسوو کاکا درم ےس ناوفمرکن اک آی کی اقد ےن نار ۳ :تلقیکی 7

 رھپ ایگ آں او ' پبلع”'ناوض دعب ےک سا ایل ٹولوکے تال ےک سارواء یو تست لو« کج ی ماتم یان نیم رقت کں وج وف
 ےک ہاشداب یھت مان کن اوضر لیپ ےس مان ےک یقاقد ید اسم یکیکا اروا شد پی ط کشک ساک ار یک ںویکاھپ ںوٹود ےن ںوکول

 لر اچ ےۓاجایلپ



 لاو زوور کی ولا لآ : ۱ ۳۳۱ مودرصح رلج۔ ...نورظن رج

 ےس یارک لپ کس ناوض,ذ_ ناییفايگالچ صنیکڈوھچ “بل” ےس ہجو کف ات اداس ےک ناسیفا لولا اج بج ۰
 ۱ -لرک

 هجوم فاکس اب که شاهي آم اف مان کس ناوضراک ۳ ی... ترک اطا کفیل ا 0
 کس کل ناف ها لو نچ ےک ناوسضن عا ۔ ےئاجاھڑ ہبطخاکم ان ےک ہقخ یھناذ ںی تدا یکن اوضر کے یم ش یکس ا نل
 _ےت ںیئ اش ںیم مچل ا بل” لرد رحم یک اطا دبا دے مکے اہ ےہ ہیلخاک ما ےک فیخ یگ ا ےن لا قا الو نیل اکے و +

 هوم سس آل اپ سلام نت کاایک ور ور ملا. کس زی اب ےک انا
 مکا ےک لاپورواایلر ڈی ارحب ےک 38 رلورصا کروا ےک یک اطا کا ) پرو لیا ےس فرط یر سود ہکےھت ےہ کک ند ن

 : ۔ایدرکل ای شوک

 اپام ایکو شیافرپ سارامنافخ الخ اکن السرا پلان اطلس ذتایکوہ یو بج ۔اھت یم نیت ےک قوب رک العاک جت ا :رانافع بجا عم

 ھ3 ۔ هک آلا وب یک: یہا نی اکر ےک ہرصام نددنچ روا لمتر سا سیر م۹۵ ےن نیر کر قلع بم ان ےک سااروا جم قاقد
 را رقبا اکو وز هک شايد جور انرکم ےس یا رکات مکا دب ےک سا مالخ کرت کیاروا ۔ایگوہ لاتا اکرامناغع سیم
 اید رک( ور شان اوم ہیطخ اک مان پا ند اسمرذایلوکر مزا وکں وقت اردا د لا ےس عووکپ ورم ڑب کیا ےک وف

 ےن مالغ لا ۔ایلرکہرصامم شو ید رکیئاھڑچہپ سارکےےن عوف وت یھکشد لات وصی یک و بج ےن ناقد. ہضم راک اقو
 ےک ںودنشاپ ےک ےن قا اوہ جب 4 حردوخ وا ایدرکت سحر رکے رہیگا ج ےسا ےن اقوا پیف کیا نا ںی بات دلیپ

 گپ ولو بعید چاق
 واد لام یاب کا اح دحب ےک سا نرخ بان اک ارواای گو ہ لانا سی مد ےہ کل ات :تموکع یک یت اتڑروا تانداک لات
 یک لا اھت اکڑ ین کو یو یخ ماکت یئاھب ےک یاقد ےک رکغ وسغ یل کان سار نا او ہیلخ اکرم ان ہا ےن سنا
 اقوم وابل یی کرک ی واش ےس ہدلاو گنا ںیکر خط کوچ کا لاخاکں ا توک یدرگه دز فوق فرط کب رے ا ےک ہدلاو

 نیا کام اکدر بھت اس ےک سا ںاہچ ایگ اب فرط کک بلح! ےس شو ںی م9۸ رفموام شام ےل سا:ےہ لنا ہد ایف فرط یک ییہ ےک
 ایر کض ج یارک کھر ےن اض ةناذپلایکہن افورنایک قودعو ےن مکاھ زبر نام کت انت طخ ےس ا اعڑی را ےن ںوفد ٹانک یھب یھ

 نارود سا لاحر بہ اھت ایگوہ مج ںیم ںوعکمے ہا رکک اوہ ےس ںاہو شام ذر کے اھا نوم... :تسولع ل عت یا نیگغط

 ےل یا یت ترکی ولس اھا ےس ایام رکو ایگوہ سیاق وخرپ تموکعرواءاگل ےناوھڑ ہبطخاکم ان ےک سارکانب مکا وک ییہ نم نقد نیلرفط

 : ۔ یہ لغ تموت کا
 سا نیک طوخ انچ یدرکح ورش ترافو یا وردایہپ بی رسد و یاس وی رگ . لگ یں وہ اروا نیلرذط

 ےن نزلہ ایک رکےن یر کارا را تیپ ارایش نایک کر کا
 ولوو عن و ایر تب اے روز ےک راول ےک رک رص یک یش ار رو درکروصکن تعلق کس ناسا طی رج تن را

 ۔اھتایلرک ور یکدست کیاےک ماش ایچ ںیئاو نشو تا ےک یپایماکےک رفاهی بیا رک مای
 : -ایدرگن او ےا ےک رک ول ودنشاب زی رگنروا ایمر کو رصامماکس رک چت ابو ےن نیت

 ءایلر کب لطوکم اک ےک اپ آئل ےک قم ساروا ایک دارا اکے رک مرم یک ں وزیر گنا یھب ناو ناطلس ...نادسضرروا شرک



 لاو زورور اکی ولا آ ۲۲ موورصح لب ..نورلق ماتر

 و تو فاز چاک مک ل اسا نیا ےس آیا اپ کس یا سس سوم را نا 0ی زاغلاواروا نالسرا نب یا انچ
 ایک افنا یھب یبا ےہ ار شا + ےئاج ھڑم لام دول جروفیکک اہک ۓاجالچ تنوع شر ورک دوروشم ےن یزالاوباءاھت ملا
 _ایرکورصاح اک ا ںی 8 زمرد فرط یکن یم /لبسچاچ

 رول انها یوم یے ےک ت 'نالسرا نیا یلار گنتی کو دیش تہی ہرصاح ہے رقم نارگود ےس فرط یک شیر ںاہد
 کس گامب رم اید

 یخ ےس ںورامکےک خوف ےن یا رکھتا دانہ نالپ اکک نج ےناڈۃ اپ رہاب ے رش ےن شش. روش رک شاپ
 لامپ فی یابی. رک روا ےرمکت حعاطا یک شر کچ ہوک ادم یاس اراک فال ناوضر ںیم روا کت ماکو
 ناجا افر کوک زافلاوبا کہ شباگکے رک ہوے ترور کد دیر دن > ںی اکا یکم دعوی واھھ یوا ن اوتر ناطلس ےن

 ل تت اکے یاضاق اکت ےکا ہک کالب وکی اغلاونا رک کم اپ ےب ےن ناور :تشااخ کا بک یزاخلاوبا
 فالخا ے وا لا ےن یگز اغلاوب ارگ ےک ںیم اجوہ رم یھبپن املسم رس ئارو اےک لددم ںیم ےن ہکہاہچ ف ذ الخ ےک ںوزیرگنا ںیمنرکا تاج
 ید رکن ورش کج ے ںوج وف یکن اور رم اب بیک هاش اما رک نزار سا هاي درک یق ےک رکرقر گے ا اذلء ایک
 “بلع رش ر لاح ترص یکے کر اب ٹولرکوہ و دجلے ےن نا حروف ناک رکا ید ی ںی رل ےک دارباوکی زافلاولا ناوضز
 تیس

 لس بم ید مم این ا ا ران تے ۔ایکں روا ہدعو ےن ست قو و

 یا روااب درگف افم ےسا ےن یش: ل کتا عمرو ایر راہ ا اک تعارف لن اروا یا ےک لتا سم تا هات اڑ
 ای سوم شرم درک مس شف یاری رک یاس شرب ساید تاک لا ںاہجابد گیس

 مفيد جک ی رتو ےک یھت تاب ےک شاو ہلا عج اتروااھت یی نیل اطکب عالم نب فلخ ..:ہضحیف رب ہیم افااکب عالم نہا
 لر رند تفکر ںاہو ےن کا نانچاب دنگ ادوکب حال نیا فست دار اک عاطا کشف ےن مکاھ ےک
 کد شب رس سیلاب تم قطع شات شک ایجردا

 ےن یا اھت یر ےہ ایگالچ اپ ےک بعل نہا اہ اک اہ اد ایک ض فری یر پ07 :لشئاس یکل ےک بعاط نیا

 لوا عال نہار ےک ی ان جن چاق ساکن اوضرهد درک[ تاتو دیک چ ےس اص ی
 چی رذےک اصلا ماطلا نبا ود زوروا ید ہرا نے رک شوکت اب کا ےن یوتیوب سادگی ان مارک سک

 ھتاس ےک لارداےب دےدر ایھٹرواےڑوھگےن پا ےاےھت ےل ہا اپ ےک بعاطنئاوج یک و ضش مہ ںوگول نا وف روا کرا جو کیا
 اتا وہ یار بھٹ یم تافامطم ےک یماظا لیا ےن بععالم نا: ےھت ےت رکواہچ فالخےک رافکرکل م

 روا یورک واب عال نا ےک کم کا چارا ید اپ کالب رنا ےک اں ولادی وا ںی ےس یت کا تار ییا لا اک ح ام نیا
 یضاقے باح عاص ار اطلا نیادحب یاد E گا اٹدبارسودرو ایممارام یھب اب کیا اتا سےک سا

 ایکو لٹر قدوخری ہیمافارکل اکا ےسرہشےا دوا ای آل اپ ےک .

 ( وامام )ج ارزی زغب م اک اش ںورلجو وش زک ۰0



 لادنو در ۶ اکی لال آ rrr 2 تی. لب نودلغن بانرات

 تب هد اقا فا رحلت ی ےن لات ات پکس نرخ اب فی کب علم نا... کل وز ار یا
 ےس یا الرد یت ےن ہک رہ یمافا ںی اروا ایگ عجب سپس وزرا تس ام سیب اا ےس یر خط بج چ انچ اجد ناتن
 اين کم سونی« بن یی کس ماد ابر کل وار روا تامین مارک در
 -ے اک ۳99 دقاوپ ۔ایدرکل کل وفود اصروا یضاق ےک سا ایلرکض رپ شب ےک رضا بم کیا روا

 ےک شابک سا ١م ںوتیاور ںوفود نا! نانی درکل ےن شٹپناطلبسروا عد نئاوک جی اصلا رکے ہ ابا نیر مس
 نا ےک مک رجب ےس ںاہو ےرنشاب ےک سراب روا یر چپ ایلرک کلان رام الا دب ےک ےرصضاحم لوط ےن نرمی را ےک ہیک اطادب
 : _ ےگ رکی انک ں ورش لود

 نوع نویس نون نو. یه لو مکس ماش لو کن ارم ا اک “ر لوتس یر نارام
 ےک وص” اوہ رقم کراتو راج ںیم ذ ےک شت ناور بع ماع ی انچ هند سس ام کلا مادر ان
 قاوم شرم رھ و اراک یک یک ا یا ہرزہ ودر ریش ےک اردا رات دراز اچ نم نیا اھ کک زار یش راز تار ےتالع

 ریطخ کم۲ ےک شاتلت یئ اعب ےک ںاادحب ےک سرم ےک یتاقد ہں رک ٹیم نک تایقاد ےک تم ڈے مہ....::ر تام اکی کر صب
 مک کش ریل اھت نات ییا مک اک یر صب راد ہمذ اکا او مارت نا ء یگ ام ددم ےس ںوزہ رند یگ اھ ےس شهوت سا
 بت تلہ ےس یک وب یکن وزی کک ےس ںوکواےک ںارو رک ی رکو رص ی اک اروا رعب سی ودر ےس ےک ی وکرم کل ا نیر
 و اتاما تا ےک نا ی روا ی رک ل وت تع اطا اے ںوگواےک کر مب وت یوم مت ترب کت سبب ج وا اچ نشر رکے د تلہ: دازپا
 کک ۱ فک
 خب رب ار کری نرخ ور فال - لو ای نایرذط
 تر لیں ونال ساروا آں ناد یم نیر طر چپر می ڈوہ تسکقوکں وارا تلک گوش کج ےس لا ےن نری انچ ات ایگ

 شل ے رک قر السا نا ۔ایگیلرکر افر گا ضاھپ کن یہ قی روا یٹوہ تسلقوکں وزیر ھلادحب ےک یک ایک مھ تسربت ےس لوھ اپ الو وج

 روا نکرد حب ےس لاس راپا رقت چ اید ر ادغب وک ویی ابدا اید ھا ےنپا ےسا ےن نفلی انچا درک افا ےن ساری
 دم اے نزورتب

 ےک راک ب یکم کک رت یار روکے س ہار طق اوہ تاور باج کھ لت ےک رن دیر تط س یم ےک نابعش لاس یا ....:ہحلق اک رخ
 ںائاچ ید ھم آی ےن دوادمسر ےس سش ایمر کور عام اکا ےن ںوزر گا ھوا یی کدرکت واضب ےن شاء اھت سیم لورٹنکےک مالفداز کیا
 ہولی ب ےتاج ےن ساجیھپ ںاہووکل ار سا یاس ےنپا لیپ ےن سار بےرکدع کل ا ںیم ےناچب ہعلقو در کااوچ مم اپ یش وکن یکرفطم ےن
 -ےۓناجوہ مئاقہضقاکں ارب ہعقر مات الاڈ رام یکم الفےک رام نما کک ام ايارگشق
 ےک رکم ولعم لاح تروسص ا اوم نادر بناج یکے ورا گران ےن کے نر اط... :تسلقے لو را اک نیر
 لاد ےس یھت ووا ای اپ ےک ےک ےک اں کر طلا اچ ےس ا بج ءاھتاوہ ایکو رص ام اک کبار طے اورم ا ن ارگ م رکا نارد سا

 ۔ایگالچ صنںیزنپ ۔ایل ٹول نام اسوزاساک ولیکی اکو ےس د تستر کر کن یر مطرب

 لمس ارایه وگو اوایل ےک رک نج یل ےن ےک ہزمغ ےن مکا ینا... :ہضق رب تلک ےک و ر ان رییس
 ۱ اھدیقے لاس تاس سم شدید کس یر ےہ کلا ییا ےس اروا یگ راف

 دارا غسل ص3 کیس ںوزیرھگکالچ تپ ےسا ایچ شو نیر .:تسگروا کیاول وزیر



 لاوزو ورع اکی ولا آ rrr مدر مرچ ار نورلغنبا را

 لر قر وک و رگدوجومںاہدردایگدےد ءتسلقس یا ےک ر کلم ہد ےن گا ارہلں یہ روم کس فرج جو وم

 زد 2 تا ےن اچ رب ےل اتم ےک ںوج فنی اوکن یم یک ںیہ وورومهتوک لکو مے هاش بلک نت: ن اطل رے قا تب

 ۳ اکو نوجوان سا ۱ 6

 _ نادر بنا یک رقما تیب س جن ںوٹودریفانچ* جلد مه س اگه رر گم مد دیدی

 ۲ یب اوا ے لع ےک نورا ںی بج :تسق نی ت رک ں ورکا
 یا ءلوہ کج ےہ ںو رک چرا تجار تک سایز تک نا 4
 _ مرکب وژ لث نورا ای رورو ۹ رس تب روا سوسک کت سگ جفت گن

 روي اتم تو لو یر رگ نادر ط ره ےک سا...:فگنچ ےس وج وف کیک اطناروا کک 2
 ۲ ابا سم یا سيم کیک وصال ہرصاحم کن ا ےن ںونارلسم ایل ل انہ رومی ڑاہبپ کیا ب

 مارآرگآ 1 سلاو وف راس کلید مے دوووم ےھت می سیم معلا جر ی

 ایر ور سما رد رک

 زانای ا اب دج الہپ ےہ بج رھچُ؛ راگ او صرع مک ت اھ ایم آل اپ ےک نفل مم شود رودوم نارود سا :تداپش یروروم

 ارشاد کل ےک سا ےن ںوگولای ۔ایکر کل اتا تقو ےک ماشچغ انچ ابر ٹرکرامہ زن ےسا ےن سھٹٹکیاےک ےترف ھا دعب ےک
 ےک ساروا یگ زافلا ییا نت زیان نر ایک لق ےن ایان ای درک قم نا مک اک مک رب سرب ےک یا ےک رھ المار دے د

 تلف اب

 نی 7 سکس هی قیر 1 رنا

 ےل سا ٹی د پوپ ا ماا اک ےک دودوم ےن ساری اي رعنا نرخ اوت جو رد کد یاب
 ۔ایلرکہدعواکدادعا یکے رسود کیا یب سچ روا تیچ تاباک مس مارس رگ ےن نیر خم

 بج رھچ ای درک یت ےک رکرا[فرگے ناچ نم نام ما سعت ےس ناچ ایک راک گراد یزد :یر ار کیک زافلاوب

 ارز 1 اکا درک کا امن ارت یے ارے ا نیک

 ۔ایگالچ سیاد ےس لادن یکرخط ویو ہی مد ںی کس ارگ

 2 کد طب گير سکس اس لو ام رول وج وای ت اطلس. :عق کن اطلس ساب یرتف

 رکن رب نیا رس دوام Ù tese نادر نی له ناض)رەاتانچ۔ نرگس. ترمز نیم رب ارتا کک

 یاس لود اچ حس ںادد درک دماغ ےہ وک وفا یک ایا ےک ےس د ل وار روا نلرکگ اہ ےن لوھا ی بو بم انچ

 راے ےن رگ کے ےن ںولاو پلع ونگ ہو اواز یک طش ںی ارگ وں لکی وخر ناار و

 دا اتم تا کند نت سرت نا را کی رج با هک ارش را ارد لا توصیه مرا کہ رواایدرک

 لس تل ماکت لا تلم کج روا ےگ وم شاراب ارا رش ارے مکے ناططس ےن را ات ےک لا نت ار

 لس نارسایی اسا صوتا شو نر در« ی زاخلاوبا نلارور لا... ای روا فال کل ون

 لپ یو شو نشون دایر ی رکی تب ےہ یت ساوخرد ددم یے



 لاو زوور اکی ولا لآ rra مود م لب .نورظنا ترا

 ہم یس قاب کس روا نسب را نو تاک وام سکه تاک الا ناب هک
 گدد ےن ناطلسا باب یکت ساوخرد یکددم یھب لا ےن لئارولاب آی ھچب انک ن یر فط یہ یچچ ےک یاو اپن وار ر ن اطلس بج رک

 ۔ےاک ۵ قادر اید جلب تساروا

 نس ارب روا بلاطوبا لویئاھب ںوفود سا ےس یا ایکو لاقت ید 3۰۵ کش نوش نافلس...:تسافو 1 لن اوضر ناطلس
 ۓ وا الو درکواز ٦ے سا ذتایگر بج دات ترا املا لس اسکلت اتار
 هو سا ی(. ) تب فک لنگ ارم ترور قم هوزآ ی هل تم ورم نت کے نا

 نما پلک کس ناو این ارت لک ر طس اء ھتروپمش ےہ بقل ےک ےگ

 ےئل سا لم موہ واب آل یم بل کلر ایش ےب ےک ہیفط اپ ہقرف یب رود ےک سا ےس جو یکد اپ زامسروا کر یکن اوسقر :لاوزر ےینطاہ قر
 نار انچ کد ےد تزاجا یک راف رکی کل وطاپ ےن نالسرا پلا ےن ےک ا ای ناور بج ےس ےس ر فان نا تل ار
 ۱ رس رم ںوقادع ےر سود کوس هی تاب روا ایگ ورک ےک رکرارکوکں ویھتا کس یار لار ناو

 ےن ایکو شئاران ےس المرا پلا رگ ایک م بت ناک ن الرا پلا ہد روا اھ ایکو یداح لم الف اکن وضو پ باطل... لک اک امن لول
 ےس کرام نب لاس نا رک ےک لت مم ور شیےک ہال ۔ ھر تحت سیگار دا تر تم

 شمال اس گل نت تری کنرادرکرشیکےک اےس لول کرک لاو تام اج ےل ےک تاقال
 دلم یون کس راک ےن ںولاد بلعر ایپ

 ریپ ےک ام کیا نام رق نکات نارا /ایقراب سنا وا س مشروب ےک سا. :ضاخ کت وکی نادناخ شے بلع
 تطلس اطزاکبلح حر طا یی رک ہضم ییا د اج و لام ےک لو یر رقم بان وکی شہ یف یهود وز سا
 ریل مکاحانپارکاولب وک دا بیک ز اغلا ا ےن ںوھ نان ایکو +ادیپہرطخ اکے ج ےک و رگ ولا بلع ںیم تلاع یاد ایگلچ اتوہ بارخ
 وکک لم ےنپا تی دز ےک ل اےک رکا تلاودد لا کمان اپ باس نا سا تسا بجز چاق چرم لانا نک کت قو سنا
 . ن دلاماص شم ها 2 لا قدر ا که آل باد ےس نرخ یکت لب اکیا ای چ ندا هر یاب ےس در تسد یکں وزی رکنا

 ۱ ی 2ام اکتہ شا یکن ادئاخ ےک ٹپ ناوسنر ےس باعدعب ےک سا ایکانہ نیشن انپاوکشاترم

 ایگ 0+۸ بر ادب کس سا یخ انچایکرم يا قنات تی... اروا نیر خط
 لا ےل سا اھ اک دہ اور ےن رکک نج ےس ںوزیر در اماکن ا تاک رے لوا روات درک ےس شاپ ےب

 ره ماهر اب ا ا ل توا ےس ا رک ہر طرد یورک ےس

 ات ناک ےنرکل سا ین

 ےن ںورنشا لار یک مپ هل فوت باک ن هر
 لگن لو راوی دارای

 زار بس یس اتم ےک نا ےس نلرم: ےس وہ ٹاور باج کت اعر ذا ڈے گاد عب ےک سا. کچ یکن یک فلروا لوزی را
 هک ساب لس لار ی صفر 0ئ, ۳[ - مس لاو را
 زمراوروز یخ اوپک وا اید لاحرب ےت ںوزیرگا بجا انرکرافاے رد یے وہ اگ ےن ار کاکو یخ



 لاوزو حور خاکی پلا آ ۳۳۹ مودرصح م لج نور اترا

 دیاد نشد ودنا قا چ انچ کدے د ت سکیں ون اکی ناتا تشر اید ک
 ءب باح ی ےک یز اد سس ار لو ی اوز رگ شا وار کن کف
 سبب سا نوک و راز وا ایگ یاو و نرو اید دا ےل ےک ےنرک روال ردمواکرارا ےن ان انچ
 _ ی یوم شاور بلع

 اتا “وصار روا ےک وہ تاور نشروا ےہ اےک لو یبا ارم رگ مان فان
 اےک رکر قم ن یشن وک ۓاء یار ڈے ها کس سینی بک دیدن جوک کک

 ۔یئڑہ تسقوکں وناماسیوااڑپر کے ےڑوھکن اکرخط ہیکل ارا رات ی اے

 فر ل کج ناریمتقب ہا ایک بق ات اکن ا ےن ںوزب رن ذن یگ ناج فرط یکن شب فک وناملم بج .....:ابافص اک روف زیر گا
 رکنا روا یک سرد یخ ا ےن ںونامکرت پے آر ہل اقم ےکاےدایپ زیرگا بج ےت لیک روا قا نابینا

 هواوی ور یمن ادرک انما وور کا ےک یسک روا یک لمر ب

 -یتم یڑ کی اھت ٹیم: ںیہ ےک تله فرات ےیج کا ھی دو آں یئاو ے بق ات جروفراوس یک ورا ب چرب کس لا

 دراز آ کشت ادرار تنگ لب او تافو ھار کی ہر طب ےک کیچ یا... یارک یکی روب روا تافو یکن یف

 . ات اپ ارحب ےک یا وت یو٢ ت افو یکی ا بج اھت لا باکس ات لرد فان «ترس تینا ما
 ۔انب نارک کنش ات بع یو اک اروا بس شد لاو «یروب ورا

 تراز ےسا یب ؟ےن یروباھت سٹ رفع ۱ی اعدزمدعس نر ہاط بای زو اک یک رش :زوغو اک ر فروا زو یم اکی روب

 نشر یارک م ایا ےن ںی انب ایک م اشارہ اھت اک اروا یک ںی واخلی اب آ سا یئاربارادرساک رق ییا ھر لاب

 بت ا 'لیعبزواپ لی گس لا رب توکل 90 تی کر لف ےس ر لما لپو رایج

 نان کے ر تک کاوش و نیا

 ایت راک سر 9 رپ ےک سرچ اھت اطولادبا ان اکس اء اھتای رک قم باشت شو اور

 ںاہی ہکے اھککاخوکں و زب رکا ےن واول ےک ےس رف یی اعیاد لاک اطا ای دو کتا امام ا لیا اکیلا

 ۔ایدے دمحم ماع لک ںوگوک ےترفیلیئا ساید امد و چیست رب شرکت ۲

 «لقتما تی وف یٹوکں و وزیر کن تسرب ر م یگاد ےک نا الا یک اےک لوراکو رب کس یاروا یار... ی روا 1 ی حفر

 رو ہلورلا اترا« سو ناور لک تراک نور کلہ مروا ںی کما ںیم ےر سودو یارک اطنا

 تراغو نزوارام ٹول وقال فک لودر ١ل ۵ل دعا وزوامء یک تام ددب ےس ںونامکرتروا ںول ر کک

 اھت ایا پی ھچ زر اوختسو یت وف یا نیکو ےک کرک

 و ؟ںوزب رھا سم کہ: یب ےل ےک بات ےک وزیر کاج وف یں ونادلس س ناک یک وفا سر سنیما کیل ےنپآ ےن یدوپ ہو دل ات

 ںونارلسریخ انچ ےگ کاھپ رک گم ےتالع کوی ٣ع الطاوکں وج وف رکا اید بر« ےگ داری رمو روا لوس

 ۔ےہ درکل رافر گرگ ست وا گب قا یکن اے



 ۲ئ م شش ل.... نورلخ نیا راج

 رس گناہ کی یک ادب کس لایک اتکا مت وی ندخرصرم ماخ مین2 ....:یگر فر کل شوو

 0 شه ےک ےک ددر انچ ےس اجداد رک اےس کاک اک اکہ بق سیم تروص یارب حلق اکی قہ

 ولے اے لا ات ایکن: فلات اکں اد حب ےک ےس آے اپ ےک ر اطلسر وایت ورا تاو

 لا زوور ۶اک لولا ل

 درو

 لار یا

 _ایلاواب

 ے ےک نشہ وے وہ گی س ےک نشروا ےگ لوجی تسار دوری درک ایک ناور فرط یکر خر صرگےن ھتاسوکں ور بم دنچ ی چ انچ

 اپ ےک یت نی دلاداھنوکں ا ےن یکدوب روا درکے اوج ےک یکدوبہلوردلا عج اتا ےن باکونہ رگ پس یم یقتسیکب الکوہ عام حر

 ۔ےج گن ریقعرسوددنچ ھتاسےک ا رک

 ولس ایا تا ےک ںیشد ےن نب لارا فاطظرب ےک یارک ت فوخ کے اج ے ناپ یکی اں اپ ڈو کرب 8 کا ےک کی گز ۶
 مع

 نص یگ یے تر ا یر اغا نیا ےل ےک یھی کں یثو یھب ےن دش ٣ سمغیلف ھوا ۔ایکا و وک ترور مانت یکی اردا ایک

 یئاعموکں یڈو ےہ سا: اکا یا کے راب ےک ےن فیل انچ ورک کے فیلخر کا اج لنیئاو ےن سان الچ تپ ںیم ےراب ےک کولس

 ۔ایگھماپرددروا قلم

 کلات غرور یدک یے اےک ےن پیر طر ۃزرئوھزوپ 9 گرو کلا... نو ی رو ہلوبلا اج

 ۔ایگاپ تافد سچ ۵۷ ےک رکے روپ لاس چاپ ھھ ڑاسےک تموک ین او لکه زود مشن سار اکر آر گپ ایر جز

 2 روا کل رش ےک یا انب مام اک شر لیا اکو ولما سریع ی وردا اڑ اک ادب ےک کا. لا اکو ولا ست

 ےن لا اگر اھت ل اقوام شی م) زور یف نب فسیب بجاج محنت ٛاکر وما ےک تعطل یی ت موکول ولا کس ےس رود ۓہا ںی

 ۔ ۔ یک موکے فاصناو لو اایکک ولساوچچادجتا ےک اپ اعر

 تاک اردن ماسک شر کلم سٹیج ہل یئاھب ےپااکک و لم لاس ٹن
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 ےک یئاھب ےبا کومل شو کیه
 و ےہ اک یک تساوخرد ےس نیب ےپارکےن دان سی علت ےن نی انچ ارگ رب ساےک کور صاحم اک سلاد واٹ بلعب رک حروف

 -ایگالچ نشر ووروا ی رک لوت ےس اورو کا الا ۳ چادر

 ےک قرار کش کس دوزی رگ تا ںوڑی رکو جاوم تاور باج کش شا ہو دعب ےک ا. . و کشش

 ےب یارک بتن ںی ںولییصت یک اروا یوی کج ردا اینچ شے ھامما ںاہ د کر ما س عخ اب رک یا ل

 ہو دحل ےک یا ایکو ر یک روا د لا ڈر یت رھ نیچی ےن ہانی عمل فک ناا یر اینک وی رگاروجوم لپ روال

 ۔ایک آں یو شو
 ۵ا هد ناچ ءایکددارااکےنرکک وک ام ےن کار انچ چ اوم ناور لکو ریپ رشر تس لف کی ع ااطا ےہ کک ر لما شر یک وا

 گور لب دلار تنور لاو این درمورد وا نادر نرخ کر املا ناضمر

 انکے رد ےن دب ےن مام ایک رعایا لے قران انا یا سو نر اد اپ با یک ویشتو دعب ےک یا

 ۔ایگ آں یئاو یش شیو دعقلا وزیر یخانتچ رک

ن صلی اد ناموس ایا تر یہ یٹو ل۵ل مو ا کوما شب ےک سا ن لقلت
 دنا فر خوک ف

 روپ اتش روتر سرم دون )۔ ہاکی جر ےس ےنش دوجوم ےن اس مراکش نود ..٭

 دوام اکانت نوت لا کو مات خدا کل یر لمس باقلا فلفل



 لادن نور ۶اکی لال آ ۳۸ مووصح م لج.... نورظن ات
 ۰ روکے نو ںوڑیرگاروا ںوناملس ےسا ےس یا روات اک یاری یھت تا کلن نت کا نر متد ۔اب

Bs ۳1 لا و ےن کوما سوا لینک برم ارگ قاب تا دم یهو  
 ۱ بار
 ںوقاع ےک اپ ی اروا کورکی اع ا ہپ نئادوح ےن نو 2 _ سار ذر اوگ اڑبوکں وزیر گرج رب قأشزلق :یئاپ روارصق اکں ویر گا
 ےل اتم ےس ںوڑپبرکئادحب ےک سادوا یک صئاح یو یں وج وف نام ب سیکی ھشما سیم وفرکوکد لاع تروصیر ےن کد ما سن یا یا یم
 _ایدرک افصاکں وج فنی ناں اپ یک آے اک روایی رت لاھ یک INE چل اہو ےۓئ ےک

 اج الطا یکن اصتن ا بج وہ لسئاع یی رقراغے روا تملا اس تب روا یئوہ لصاع یلایماکب وخ ے ا سیٹ تابع یت وف نا
 کیی ہک ےن لوجونزی نا نارود سا۔ایگ آن ٠ش یاو یگ کو هم شریک اب فر یر شدن فردوس ناب
 -یکرکل وق ےن اوج یک ساوقرو

 رب یکے لاو لر دیتا هرکی قنات تا کلا ٹج .:یراوطارپ کک رض ین
 ےررھگیل تنوسراول یل ےک ےنرکل ےتارداایدرکرلمتل یش 2ڑ رپ سا ےن مالغ کیا کا داد ےک اےس جوا کولے ربی اھت مرک ول
 بس نا ےن کر لما سی نانچ ںیہ کیرش شست کس لا کوبا اج ےن یار کشی راہ بج ہوا ایگا لہر افرگ
 ۔ایدرکل لوس اب ها نامدار لا
 سو لای زا یا یاس کارد تب گپ لس رو ادب یا ...:تفلا وار کن رول
 0 0 ٣+ رے د تو کس لپ قد تاک کت ماتم خام
 ۱ ۱ ۔ایگوہہناور ےل ےک دصقم سا یھب گز
 یک روا ےگ وہ سار ان ےس یا ےک پاپ ےک لئ قت درا وکلا ےن ماوگروااددایز تہی داوفای بج : - کک لا سم
 وار ماش اما دفع ل ےس 0 اکت اب اواز لاو یکی ا یورک یا یار اب تولد
 ایگ ل شه 9 کر

 اس 7 واما سر سا تیک اک مارا اک ت اتات اس ےک فسوا بجاع رپ ہدلاد یک اکے ہہ تیادرروا گیا
 ۱ ایداورک تا ےنددلاو کل اروم ناکام

 شف سبک لس سان ادا نرم اک شڑدو رگ د لا باہش یئاھپ اک ادعب کس لس لا :ترموص یو رلا باش
 رم روا یوم یوگا لا ف لواو نشر ایلرکو صامماک شڈ ےس بناج کراصح ندیم یر نی ءاگسش

 یر تی بات اکے مصادف اکشن لات منت ادرک زنا دلا نام مالف ےک نیر فل داد ےک سا لی سل سا ےہ ر ےترک
 ۰ اکے
 ےک تے رومی دل بام درک اپ کیف اپ ےک یگ یرزجا شنید اق کش 7
 ۱ ۔ایگالچ باو ےک رک ےس نی دلا ب اہش ید انچ
 ہک درک اط ی ےس نر لاا یت م تق کس لود رز روا الوا یک ا ارق نج نار یقہقالعاکس حج ....ہطحقاکب اش ص
 کپ شرک یاخوا ںی دلا باہ لاو عو ایک تب ےس یا روااح ب تہبرارصا ےس فرط کل ا بج ےئاج اس اقا



 لاد زو نور اکی لال 7 ۲9 موت. مششرلپ .. ورا حراج

 پا توک یکی اروا ایل رک ڈر ست سویا ےن نی دلا باہ ن باط م ےک اچ انچ ساید قطر لا اے دب ےک اروا رک
 2 کیک داس ےک ادوایگدرک او زنا دلا نم انک اداد

 ار لا پک ۱اک طاس اکر اروا ںوم اغوا ز اتکا رجب لس روس فیل بجا... 9 اک سوا بجاح
 ضس رکی تلخ ےن ںوکول نان تزاما کذ 7ش ےن لا بج جانچ ۔اھت تاج اھم کیر شا لس خرس کرک ت ۳
 سش ر یاو لب ییا ےن یا وت ایک نخ بج رک روکنا“ گل تلخ سم تال اوم ےک تموککو دن 1دو کر کا ھٹا فاع

 مت لو رپ سرکاری رک تا ےن ںوفلا سرجانچ در( ورش

 سن رول نش رک اس ںاوروا نگ چک یلعب ساپ ےک کو امان ات نب جلد دلا شرک گ اھ یکب ات ابج
 روااوہہدیاحصاکن ا یم ےتالع یٹور یب ےک یش روا ےل کر دوم تاب لاطم مارتےک نا ےن نب لا بشر شرک ا ےر تارک رگتراط

 دانم کت کریس تا ار انب الا پ وک اوب کر مہا کی اے پو رکے ناروا ےن سا انی علا باہ شر

 سد لوازم وا اقا ن دلا الص بجاعر یماےڑب ےس بس ےنپاروا ایک صف لشو ۵اا نابعشمد ام ....:ہلحترب سم کی گز

Lesخآےک لاوشوام لاس یی ان یب امر رگ اک ا ےن نب دلا نی گے د ل اڑ ایت کا ایدہروشوکن بدلا نیم ےن ںی انچ ی  

 ی سرش

 ب لی راہ دب ےس ںاہدرھپ ےپ د ل اڈ رای ا مانے لوک لو رر زس شاپ ںی وس کبلحاوو مویشی

 لو ون روا

 تک a اچ تے اا

 یکی گنج ماد دار ےک یو مور شراره کش مگن او

 کن ا«تسدارکتس لا نا اک "نوقافررمز ملزم لباس لا :یداش ےس ہدلاو کب اہک یز

 “نوتا رمز ںیم نامضمردامرداایگل یے اہداف 6 اروا سر شتا: یوم تیرولو زر ہی یکس ار نا رج نشد ررطلاهورک ات رقم

 یدک یک

 وک یا ےن لومالودرکواز آن یم ےک سادگی ملا باشی ل اوشا ےک ہ۵ا۰... تو دلا لام روا لن اکی دلا باش

 اطا کی روب نہ ن ہلا لام اب کس یا ےک نان لا نر سد روا ایگ اھ کیا ےس سم ناچغانچ؛ ور لرم رخ

 1 ٠شذ تیس تنطاس نیکاراروا عوف ینا ےک رکے ےس کز اچار لا لام یت ارل کک بحب یاب

 ےگ وہ تس رور وما ےک لارو انچ ےس درا اےک دنا نیلا ن اق روا توکل یلعروا

 ار یار »دی یزید م باعوا لاو یک ا بج مر ادطا یک ےک نی لا باش... یی لگن ره لہطبا
 اک شری گوادر حشر کن نداد سال لس سادات اوج عالطا کس اوز کب اما

 یارب ےپدارکض شر رک یھت ود لام ےن ساون نیلا نی کاح ےک ںاچ ایگو+ناور کیلا ےس لا ورک ات کور

 هه کش کشد اکسل تسدربز لاو روا یآکیلعهد ران ءایکں ا این ارگ رک
 ےن سنے لاژر ایھتتہرک؟ف چت ےن یارک یو نر وص شے لقد یو ییا لر قر اعر ۳ے سارک ںیہ



 با ۳ لادزوخرورع کل لا لآ ۳۳ وو صح .....مشش ا .....ناوردلخ نیا رات

 _ اک ویارڈ بوق یوا نشد لاپ وردا درک کب سنا

 تسصولقیکں ابو دوا یم درگےن اوج ےک شاربش درک دم اپ ہىوکن ارمکےک ںاہورواایگوہہناور کدو ره < لا... روا شد
 مک ک ید تم کر کرد ےک مے یگز وہ شرات ےہ تاپ یک اوو ورگےے اجوہرادر ےس

 رگ ےن قم ےک سا جاو ماقت یکن شا ر کل دالا کر رپ ندا درب کا 2 رپ ےک ےن یگ
 ےس ےک وک شم مارو اب کاپ هر ہے دا کرد کت کند دید تسلی یہ ےن یگز

 کب اٹ ابد گہر ےس ےن کل وبق طر شیپ ےسا ےن ںوھتاس ےک نیب دلا لاج مشذ مکرمہ ی I وج اب کیلی شصت
 ایکو تختہ رص ایم اکر شوا یئگرٹچپ و راپود

 ناشر" روإ نب گن دلا لام نار کاو ک تیر لئ تیچچ تاب یک یدااھت یا ہرصاحم اک شہ. :لاقنا کن یدلا لامج
 ےر صا ےن یارب اگے تاج وہ ادیپ فالتخا ن ایمر ےک ءارمارو ام اک ےک نشے لاتا ےک راک تل اخ ا6ز اگ تافد کی ۵۳

 ید امم ےن ما ےک نشر یررک شا یم

 1 7 ملا نیم تسبراکل / ارواایدرکر قم کا اک یش زوک ان لاری روط تم “ےن مکے شب. .یئش یکن دادی

 رش یب ان اش اں یماود سیم ےلص ےک دادا یت وف صر کای کپ هرعوروا اد ری فالخغےک یگز ےس ںوزیرکنا ےن نیب دلانا تماس

 اش دخاکں ویئاورراکف الخ ےس نادوخ کس ایزی نایک اس درگ درک اےک ناک کپ

 رفت لپ سکوی چاي مک اس لاک... :یرف یی فالخےک نیکی

 روا ۳ چناب ےس باقا را ایدرکو اڑپ ںیم کرابسلا نام ںیم ےت ال ےک ناروتر ایگ رب لنگ سوزی

 یر نوش

 شپ رر رو دام تا دےک طور وا حرم ےت الع یہا وک یش رؤاایکوہہناو فر یکن شب لی لاوش ام یز خان ......: :یب یر

 لورٹنکز ےک یگز ئل ےک ےنرک پله فا نا نوا شک یک شہ ںی ف رب ےک یگاور یک ار ای ناور فرط یک
 راي یاعماکذ ارگ ب کا ےس اد ایگوہہناور ئل ےک ےنرکیضق رب ا شات

 قوت اه رگ سال و اقا این متر ر وص” ارل اک اش قر شیو :شر سود رگ
 کام ایر بیس جا ںار کاک شاشات م سج یئوہ کج یکن ا یخ ان ؛ ات راج ے ککے ل ےک نش تام ےک لج ایپ

 تا رو سس ون و و قاری

 ارد دس نا اک ندعسدامنانچش ری ےہ تک کلا ما را مک
 هدر روا ئی تل اپ ےک سارک تستقل اراش ےہ بس دور اگا ےنرکراظنااکں وتر یو ےارک جلا وردا ایگ م فرط کر طب

 ۔ایگالچ یبا ارش تا

 ے ںوگماتےک پ وں ۶۶ م اغ ےس لوجو ریا بج د - ریڈ اک ںو زرا سیم ترا کیچ

 کن شوی اپ ی تل ےس اتم ےک نو تا گوا کا یت لایخ کن ا کو ےک ےن وو دع یکن ا فالخےک ںونارلس وا
 وت یھت لودد لاب روا نامو اسو دالع ےک ی1 وای تہی دادعت یک ویک اال رک گامی رگفل کی ها



 ۰ لاوزو تور کی اپ آ ۳۳ مودرصح».. شش... نورظن رج

 داتا س کین کش ین یکن کیا
 کابوس یا انچ سین رک اظ زوایای م اتووچ ہد وت یی م اشرب بج

 اک اولا داتا اے یگرداب ینہ ےن نا نب دلا نا ایلرکہ رص چاک اروا ںیہ شو ےہ ھ ررر یراسازبا_ بتا ناور فرط

 ی ناصقف مشکل والا مک تتت اورہ ابن ےن ںوناملس یم سج یئوہ کن یکن اسھکش کر روايات

 یی دلا نیت. ےوہ دیش یھپیپ فال فیس عن لند گام روپ یم کچ سا. :تداہش یک رخ ف سوا ہمالع

 ےن سرو یگدرکتضو رفوکی لات هست ام رف ےن ںوھرکنی چیک ت ساوقدد یکے اچ یاو ے و یک پاھڑب ےس ناونےن زنا

 ان ںیئاو ےاود روا اگل ورکس و ہئاوادوس یی ازل 0

 ےک آے کروا ےب ےس ےک کک یر خم الم انچ اي درج راج م بیت فرط کت یک آر اشا رم الب

 ےگ اسم خا نادیمددرو ارج رگ ساسی نا ام نام یس دیش لار"

 کوم یان نیب دلا فیس اٹ اک اج یک اروا ھت ایکو لاتا سمری ۵اک نداد نا لوم... ویا گن رلاداع

 ۰٠س مارو ایا سووروا

 لس دل اب ها گام یک اےس زات یہ لا فیس نار لک لسو زنا ران... اک شک یر

 ئ0 یھ تا سےک لاوازی رمی ااک جواں ودی رکے یا تایی یک ےک سب ج ءاوم ناور زا رفتم

 E لم لوضررازغروا نام اساس جین ارا

 ےن اء یی درگے اوج ےک نب دلا فیس مام ل مت قرشهاش نه هک ما ہہوکخ وف نیب یھب نزنا لا نت نرود سا

 مو اس کت مشت سوار شش مپ آر وج یب ما

 ےک اشو ےک کج کولو دعب ےک م انپ سام انچ ء اگے ری درول اک اش ٌ وو ےل یادو راک ایک گو دعوی ےس خوف زی رگاد جم

 ےہ الاد ے رکی شہ درک اج روا ایک اک آے ہر طخ ےک لس 221 اهتساددا سا 1

 نمد ی یاد کک ےنپاراب ردنحں یم برغم لاش یئاادواایگوہناور ےس رش ا یر ہاشرکنک یاب ہى یکن ا ....:رارف اکی نج وامشم

 داھتن ات اساڑب تہب اک قا تنطلس وو سی نل زب لاس کیا ےک یشزورصابی دے رد یشن لفاک اش اق اےک ےس دعوے ن دلا

 02 ص0 اک دعب ےک اروا ایکو م لاتا زاغ بدلا فیس یم ھ7 ....: دارا کس گز عملا

 ےس ضق کس هافاخینف ن لوج زار اپ آی یقاقنای نارود سا ہا جا راه ےس ںوزیراےکر کٹ شو اماکن بلح

 و کی تہ گویا یل نن ن القت یھ

 دیر نا اقلام نشو س نامو کیک تاک ںیہن باو ےس نارق العاک ن القس یزو دلار... کوب یک نی دلارو

 لوصض سنواھت ےترکا ایکادا سک ھے ناو قشڑ ےھت ےس ریو باوخاکے رک وک شہ دعب ےک نالمتسکہد کےھت ےگ اب ا عع حک

 ۔ے قلا 2 اباد نیز رج لرد تاب نت ارگ سم ے الع یا ےس ےک ےک

 سلب اوکو را نشر ما امو العب نخور کیپ روا اپر وہ لسی طخ تہ ےس ی گلاب کی الام نا

 لر رایت دی اے یا کے بے



 ورعاک وا لآ ۳۳۲۰ میورصح ل .. نورلظنا ترا
 رک اھکاھد ےج ےن شاخ ک ترکی ت ولود جر ذاکتعقادم تقی وا ےھت تر فق لم اکے اتم ےس نی دلار ایک
 ۰ ۔ےرایت ےل ےک ےن رکے اوت ےس رم

 ےس تعفادم ےس یب دلار فو دام مانا ام نی ءاطع سن یرش آس یم ںول تم نا ہا دارکسل ادوات مو بجواب لاری
 ای ورکول یا ےن نر دلاری ھت تت ت ہا اک ےس داب

 ےن انچ یگامددم ےس ںو ذی رھا ےن سذ ام) نا روا یورک ورش ی دن فر کا د ےس رہ لار وفاز پل ایل رکو رعداک ےس کت تام 3 جم مر تم رز دوس شرم ار مهم ںی : یک ا ےن واردات لرل یاب فرط ی رفت رو یخ وکں واج ےک ند ےن نی ہلا روف ن ارود کا. شد اف نی دللارون
 رم کہ شروا یئدرکت واطب ےن ںوناوچ پتو لای شد هی تس نا لوکس سم ٹکا وکت وب نرم ایر
 رک قرب سارا کوہ لا شش دلالت لپ اید لو زادرد
 ۲ یل تے اےک رک یچ تاپ فس نبات اچ لس هان لی ےن نی لا دست کس لا - جج ایم اک نطلس نت
 روا شما ضروري قالعاک ب ےس ا ےس یی لاردا ےس اھ ےس در الچ یک وادہلءاپ دید سیم ےل دب ےک سا
 رو لات کس رو یاب ریس مارس ےن کا ںاہایگالچ ہادخب

 لک ارناف شت نیمار اش حر لاء ایلرکل اش نیب تنطلس ینا ےہ ارواایگو م اوےک سرو شو رو دلارو ن الماس
 بس ںی گر ع ںاےککا ایاکت ہا شراب یراامس یتدیاروا ےہ کشا فرم تناذ لاو غر O اتات ناک طاس

 ہر کن انان شت

 شنب ناوضرروا نالسرا پلا شافو

 زاب ےل قر یک قول م را
 فالتااکب نالع یم ےراب ےک بنےک سا ےس ۳ شمیضف) شق رم ادجروا ناب کن ناف لا :تمالم لات شم
 نر رما نہ شیک روا ےس اتع یا دازچپ کک یب لرغطےا ذی ھڑ یا ناروا ےہ قیم ن شی قااطمےک لوق کیا ےس
 . -ے تحاضد کل اج ا ا ابا ساق قول
 گم ) اک مہ وج ےہایکر یخ اوم ادوکرن م بک کے مرک سا شات.



 لاو زو ورع ولا ل ۳۳۳۲ مودرصح مشل .نورلفن بارات

 یا رواارصقا یت وتر وا یوم لقا ںیم ے الع ور شما کس لیک س ںوترم فاتت ےک لوص ےک تہ اشراپ ناراورس وپ ج
 ےک یر افر ی یی ر ب ںی :ںشر اکے او ره تراکت فلین با ذ_ کلر 2

 2م ہت یا ےن یریساسب روا سیٹ رش رکا لع حج اسےک نادردب نب شیمر ق نا لک لکو ےل

 روا 0 ای ت ستو وقتی ناطاس نالمرا پلارحب ےک گیم لر... لا هو می
 لال یک ا ایام روا یئکوہ تسققوک نم سم کج ناریمروا اوہ ہباقتم ےس کاک الرا پلا ی ا اچ اھڑب فرط یکے رن
 اھ کاپ ھر کوس ںیم مکس ساروااوہ سونا اتتا کروم یک ران الرا پلا: باہ یک یم نامرد ےک وے رود

 نار کک اک اول ےک سارواءارھت ارواح وت شمں وقالع ضوبتمےک سا نا یل اٹباکن ادب ےک زم :ےکا اط روا مل ن نام
 ۔ےت ئیاق ےس ج7۵ يک انا درالرکل اش ںی تکلمینرارکن چیک طا مشں یھ تے ےس ےک اپ ےک نور س لا

 جلوی یی ی طیب مسن موم تل لا... گچ کن امیلسروا نم
 و مے رک ت
 پا یجب نارود ےک کج لب گن کں شه نزاع ستار

 : ۲ ۔ یوم تکل ں وج کمک نچ یک لے نام تیبسںویقاس

 رج تہہ رو یک اقم اک ا ےن ںیواد بلع یارک کبلع نامه کج یا: تروم وا تست یک ن امی
 هتسکزت یئاجنا ج۰ ناطلس یخ انچ * یل گام دم شک اس سر کس یخ ےس هاش لاطاس

 کیک تک ےن نامل یوم تکو فیکس قو باقم بج اپا ی یتررک مار اروم لنا وک ن العرا ایک رکے رل
 ۰ دلم ا شال لو

 مافی واقر بجر اپر اترکتسوکقرواان نا رکن السرا 0ج باک ارحب کس لا... :تموککیکن السر یت ۱
 دربی اکسس ےن واشداب ورد ایک یتا تس اراک فطنطست ےن لوکس نادر کس ضیق رب ںوقالع یاس
 ے سالن کس نالمر جی روا ےہ ناور ددر کا شیت اچ سی درک نا وج ےک ما رجب ےک ےک “یک اینا گول کدو« کدے

 ےک م ے الم ےک یر الا نوبل نہا گولو و رھی روا ک دید تساگه سا سفر اے نالے دے ناتا 2ھ
 یہی اطا رک کے س لاپ وردا

 روف ق رخرر کر شے لا« مرج عطر نر ین ا قر ہیک اطنا

 روا کک کہو یھب ںی فزیرکن یب ای یکت نح ےن ںویئاسیع ند ےرسودروا ےن ںونارلم ند کیا ئل ےک دمصقم سار یخانچ مک

 نکہ انچا داسر رنا تایر کس فر لب سرش دفتر ر ھکر ۓ ہرا اکرمش کت نیم ون ےن ںوھتآ
 کد ورشا ٹول ےس زیرا رجب

 ۷ ےس سس سس لوط سا ید کناف

rا ےن رک موخر را کیا رپ ہیک ا ناچ اچ ایگےن اپ ےک ںویج خوب گار کٹ  
 هرز مودا کی ما یخ یک ےس نا ےس ںی یک ت ایک درک ےس رک کن وادی ا ےس م اک ےک نخوا بلع

 سا ایران یابی تر عام عمق ا کچ رکے اعا ایی شی دج لپ رام ۔..٭



 لاوز وع ۶1کی اپ آ rrr ودر .مشلج. ...نورظنم ات

 تک 1 ماچ ناله کس ع- دو یا ی کاپ اراک موالعےک اطا

 روا ںی یکل چپ یم ںوقادع اپ س ےک یارع یی وف ٰیلامکرت ناردود سا یاب نیم
 یوم سک و ںیوس ” ےتالع گود ےن قروب ےہ بقل ےک من
 2 ہر وہ ںی ن ایمر کس" رش زا یار نا يا

 ر اکا ےہ انا شو ۹۳ .:تسلقوکں وزہر نا کی ئاھپ ےک نیم
 نرم راروان بی ته اجابکی ی رفنات هر له هند یکسر یکر کرا رک
 عت جو کاٹ بس کارو الکسا ںوزیر گا ہھترنمشُاد نب لا اق کاک ایچ وم تار ےک مقدم

 ي دارت هان کت رو شرب ےک آوے ا وم ورش گج E ا
 دی زم تر یککاطنادحب ےک سالار مع لا کس گر يک بک آف لک سادعب ےک سا۔اک شک هند اک 1
 REE لا یوم 1

 نا گرم 3 ےن سا یتیم قو ینا ل | .:کّج کل واجروا تر لچ رب لم

 فالف ےک لوری رکات ےک یا کومو اں ورڑ ناک سا یدیدوک ودان لوا رک رنو لمس ناسا دارا کتاب

 ۔ایگو+ نادر دا نانچ ںی امد ناور ۓل ےک داہچ
 ہرباعمے یر کوب انار را ےس یادی دادر رگ را ےس لو وی غالطا یک وک بج ۱

 ایر ںیہ عالی کا سر جو یک ناف شر روا نسب رکا کت سش خوف یک نر کپ ئل یا ایت ایک یک کک وبل واج نارد یا ایل
 الردف ےس ا ےس اج اچ

 روا انب ناو س نم ا ےس ےک شری ےن سادوا یت ل سم جوفودروخ تسلی :یرایت یک ل اقم ےس ی واچ
 ےس الواب ےک 3 زا لام سی عوف ےن رات یم تا ےک سا عقیل لا ماکت سل سل فہد رکا اش
 رل اهر قوی تس فی مرا گاد دد یر نا اجر ل تا یئورروا شرب دی زن. قرص لا« یر 5 اش ی رگ بام

Eکل اہ ماغپ ےک سا  

 ا ای گن العایب ےن یئواج ءایلرکم رص ایت اک ی اروا ایک سم واچ ناارود سا :رارفاکیل داجدوادمآ یک

 لم ےن نار انچ ےہ ایک کک ںیم ل ھت زر نا کی ٹال اول اج ید نارود ےک ےرصاح اگے درکل و شئچ و

 ۔ایگل اھپ نفر رادیو

 رارقل و لر یاس لب عن لس ےک و ےک دا

 7 ۔ایگوہتاورےس ںاہدددونوؤ اج ےئل ےک ےل ےس لوے رال مای اکش تنناوضرو لار ایل لاو

 0 بیت ی لم وف یک رک د حب ےک ےن اپ لج ےک واچ قرب لی ما نالا جیش
 E ےس روا نگ ےل رک ککے ںاہد یھ ےک سناروااٹیباک شپ یاب نار کرک لے رخ اے بجے

 نس سکس اچ سرای سیما می ایکس ی نارکش اک لم ناطسرا نرطیا

 تر اھ مٹ ۶ اکاپ زلف ءےھت یپامکرت 7 نم ماکت نم اراک گا ا لا لڑی ےس فاصتاو لردعروا کواس



 لاو زوور ع اکی ولا لآ fro ودر... ل نورلغ ار
 ےک بٹ سس ثآآہٰلہ ___ ھے رل ورا

 ۔ےت تک رب

 امیری یارک ت ورتل ےک یا ی تیک روا رزق لورٹنکےک ںیرداظ راد تست نت عو

 ےک ا کرب ترق لت یی قوم زورب زور تقاط یک ا ئل یخ نیس اس رب لول کر اپ وردا شک

 ںاہج دے د قالعاک اپر ےا ےن ناطلس ایر کل وی السا هی ےک هاش لک اطلس( نر تیک موم ورد اپر ںی “ن

 انب ارگ اک قلع نا ین بھ اہ اک ادب ےک ےنرم ےک سئادواایلر کا واں وعلق یس ےک ساروا رے قطر مت تا امو

 ادیب ضش ایمرد ےک مور ہاشرذا دن ا کو زی رگای کج ا نمی ما کن برے یک ...il کج لر گن السرا 3

 هد ادم رس نالسرا قفس هشت چ کاپ تراز کس رگ پا قدر فن کری یو یھی وہ

 جنس نوردی لاو ںیم ںوقالع کچا یو ی بای رک افر ک روا کیو تستر مرگ ےس ںوھنا ںاہجایگالچ دم ور

 ۔ ےک آں اودوی انچ یھت کسر مک یاں نا روڈ یکایک لب تارا

 اھ ایکو ہ کت اماکت ےک ںاہو ےک رک ضق ریہ ریظورگرای و: لم ےن نالا کج ےک کک یی :ںایام کک الرا 3

 آسا نما لاد ایگالچ ہے لا ور اھت یگ رایخ +وداک ی وام مح یقلاساکںاہو
 یکن اد اھ اہلیت ےک نابیشون ج

 یا کن وقت عاطا یکن السرا غیب ےک تککالہ روا توان

 ایوب ےسا ےئل ےک ےنرڑافالخےک ںوا ناو نر بل تاکہ ر ام اکر ےن یلداچ بج ...:ہضیق اک واچ رپ بن

 ےک ہہ لس یا کچ وج تاک ہہ درہم اکر دایک یت اپ ےک سا دوف ناور یک ےس اایلرک رعد اکے س رپ مانا ےک ےرصاحم ارت

ےس ذکی واہ چغانچءایدرکل فاو سر ٹوک ں ویھتا ےک لواج تقوےک تارروا کی گر اد نو
 راک اغوا ب وقود کک ند ےس رسد 

 -ایگالچ ےس ںاہد یار ھوا لکل دت تعاطا یک اے یف ایش ن اراک کھر

 نک گپ آردا ایم ہناود ےس لم ےل ےک ےل قم ےک لاج ہد ذی عالطایہوکن السرا تب ج ....:ک ےس عالم را 2 یا

 الان نم مارا نر کی ابی 7

 در یک ںویٹور فالف ںوز رھا ےن سج اا ورک یا یس اروا ایک میک تک یر اج گیج ےہ نالسرا چیٹ نکیاایکا اچ ںیئاور بش ےنپا تیس

 ۔یگگن وہ یئازٹٹیکن اسحکروا یدرٹی گچ شٹورعتلاوزوام کود مکوادحت یکں وج وٹیک ےن لداج نارود سارا تدوین

 هات هوس لا ایچ ا راد رب مک یارو یک واچ رک ڑب ےک غ نالا ۔:توض یکن السرا 2

 ۔ایگرمدواای دوا ڈ ںیم اپ ود وتے رام ےک رش ےن نال «گریدتسلکس ارواےڑپ لپ یی اہے رودکی وار

 دار ور بل مس ناامید چاپ ےک ن الطلسو کاش کک ےب ےک سا ایلر کرک یوم یوا ںرط سا

 یر یدال اشاره ان نار کرس ٹاک ا( ںی یاش مس کز لک ٦ ے لپ )کن عود 17

 ںیم گن کیا یار یئاڑاے ںونارکجےک و کام سم قوم ناک ییا درو... روس رییطلم
 و 1

 ایر لو مچ ۵خ دا ترک ککے دز رگ رکاب گود اب اراک ار هک ارور نر ۱

 ابر لش کاب ےک المرا یک اب ای ےک ا توپ لر لاک کس اے وو سرب ےک مکس لا

 يه اب نا ال اکران روس ویو. :تسواککی ان السرا

 ےب ےسا ےن ماش ایا راس ی اقا نت یاشار کری گپ تاج ھت ےک نارا یا



 لادزح اکی ولا آ ۲۳٦ میوصح... شرب ..ندرظ مات
 ن٣ نوتلاوز ۲نا کار وای رکا واول یک الناماس اکت اراپ ےت ناالسرا یت اپ ست ےتتادر ایک صخر رکے در جج نام اسد زاسرامش

 انچ ۓاج ایدرکے س نونلاوذ حاکم ےن رکرایقتادا را یکڑلوددک دو دوش دوخ ےن ارگ تیرگی اردو ےرنمشآو نب
 ۱ ۔ ۵ا٢ ایا

 ےک چ یر درک لھ یف اب رکےن سیم وف ےن نالی چٹ عب ےک تساوی ۰: یکن الرا یاب دوا نالا
 را تست و نجات نکس ات کن ایت کس یارد گیاه لب نا یا ددم یے مور داش نارود سا: یگدید

 ر مه یاب سنا مس یا فرد فر یراق اس ناز اب کس مارا رکعت لو سیا هست سم
 : : 1 ۔ایکورورقنا ہی روکا )فری اپ ےک
 نب اصر ےک وم رایت رپ ج نون انچ یئکوہ یئاچان نایمرد ےک گز ملارد رم یار لایتروص یکم ےک ی :رق  یطلع
 هل اس نا ترکہ نارمکاکںاہی نوا ذو ایہ لاقتاکجنب می اھا بج رگ ابد کور ےس سا رکا کز
 ایک نیچے لا ۱ یطلم

 فرط یک رصقاروا یادی يطام لو ہرٹنکز ےک نالسرا زدت نر دلار ھ۸ او رک 2ک گن رلارو
 ےس اروا اید کدر ےسا ےس ےن کلپ ضوقالخ ےک ناروا ایپ ےنرکت درذعم کاپ ےک یا ن الرا 0 و ین لاپ ووو بچ ءار ئادد

 ورتلو روا یں یک لوق شاف ےن یز کس شزافس شاپ نان: ناو ےس لاد حب ےک ی ای مارا
 ایلر کٹر پ اویس ےن شاپ ف رط یک اویس الرضا یلایضرد ےک سئارواانسہزدوا سم ےک کل مت ںی
 ردا افا ام ےک یگز لگداع نیب دلارو ن لادواای کوہ لا فری ا نا نالسرارعب < تاعقاد نا : نے ای رلارو
 ZEA ابجد کل شنای یو سا یا نا تس فرط کل و نماد «کتساوث» یک وسنت
 ۱ ۔ےاجایدرکےن اوجےک دنمشمد نب نہ نوٹلاو ذے دنتئامن ےک لا ساده کیا دارا

 اھت رک جت اکو یخ و کری دو طالخروا ںوقالع ےک نالسرا یں یم ںااھخاھھکں یم ےراب ےک می ٤ں وقالع ںیم سننا آطخ اک یلخدعب ےک لا
 _ایلرکضق رپ ساروااید لاڈوکنونلاو ےس اویس ےن سات یوم نویز نام بر

 ناش بواد نب نالا ین بو دلارو نار کک ےک اغیک لق ی داش یکی ب ییا ےن اغ السا 2 :وایاوروا ی کن السرا
 یک اار ےس ےک ساروا ایک لس ات اس یت یکی ا ےس یارک ےس و یک ےل ر اے اں ےس س اروا یا یوکے
 ےت اد ےک نیر ملاروفواماد پسار کر ایدہ وک رکی وارا ےن لدوااوہ کو تہب اکتاب اکی ٹا نالسا لو ےک یزید زوال
 ۱ لس نبوت لا اے لپ

 حالص ےن نار لگی ئاورکلش راغس ےس ںاروا الاڈ نامدار سوسن لار :یئلاخ یک لولا ی دلا الص
 ده تو داش ےس اوج اوچت ا یل پا ود شیر د اوج روا کلاس کیم

 یک وقرب یورو رکے کلب رک ےس نازی )ھت فرصت لک کنج ےس لودی کک نر لا حالم اوہ دکد تہ رک کت اب ےب وکی ملا حال
 ناق ےس ےرم را ان نا ےس ناھ وع ے دارت را کیک کیاہ ید الرا رت انو مدعا اک اک ےس ر کپ ے ےنرکل کپ ےیٹرط ا کے ہر او

 7 فا رد دا بنت اھت )سی
 (میت) زا لاو زوکں وال شوت یا اروند نوار

0 

 را قا نا ےس یر ور اتر ر روا نیب ادی دیتے اروا ےہ اتا دب ران ےس ما اهم نو دو روش کسر



 لاوڑو مد اک لپ آ ۲ مروج مش ..نورظیم ترا

 الم ےہ دوی دلار ل ارم ےک اغیکن اپوروا ابن ابعز تسادےضر شان لی ےس لہ وا لا لی ا اصلا ماشا مناور باج

 ےس ب ےک اباد ےک ی ایت ےک یک کی اے ی یکدم کیی اپ ےک یا ےن لا٥ ن السا اردد ا اب :دصاق 6غ ن السا
 SEO رد کی و کش ےس اروااوچ مف ہم دص ات ان دلار ۓتاتن تاماعےک کولس
 هاب .1ےک ری قلا رواےک مک کے شو او ےس ار طا یک کس ےک تروک کیل( نب دلا حالص)ہ درک اھم ےارداایکرایقفاہہ ور مرنے نیب دلا

 ناخ ار رک ساوخرد یکے نکل صیف ےس نیلا الصرح! ےک ےک پ اب ےس اترو ی کا لپ ب_نلاصت کن برا رالصروف شش سی
 ۔ے لگ ا کتاب

 لرد ناو ابد کرد صاق سا ےن اچن انچ یا تاپ فا زلال فسا داق روا ارس
 تروک ادب ےک لام یاد وکی ا طر شب هوادار کود نام ار اگے رکن واھت ںیم سا یش پنج لا عاص )دوخووروا ۓارک
 اون تست مدعو ےس دلارو واک دا فرط کں وقالع ےنپا کیا ار الهیات ایکس نیبدلار وفا ید قالطوک

 ایدرمک جت ی,ص۶ء+و ںی ھو 4 م ۹ نوت نت لا
 تک نابلس دلا نیر ماتور واوک ر لا بطف ےت الع ےک لاو صادر نرد لا این ےنپا ےن لا تافامفم
 راقم )0 ےک دوا صت نیلا زر ایا ید

 دلا E ا یم تہ تے ات
 نو یک افس یک یتا ےس لاردا یاب نفس لار ایدارکں ان اک اےس ی یک داعلا یئاھپ ےپاروا کت ۶ تہب یک لا ےن
 ورک باری ےس اروا یل رک لوت

 یا ےس یاب ےک یار 2 نس ی دلرایتقنا سیم شےک پاپ ےن سئادواایگوہ یٹواح رب نکا نب لان کرا ایکس ار :یشس یکن یب
 ںا ESSE 5 امام رکاب )پا ےنپا رد لا بطب ےگ لگے تعاطاو اےک
 ۔ایلو کم ضق رب ہوتو اار ھا ےن نیب دلابطت قضا مر مقدار اھ کا اب ےس

 دم ےس ا ےس ےک یارک ی رد گپ لاپ کس آهک وہ یا گا ےب یکن السر رعب ع لا
 فرطگا اقا ورا ےک یا ارت( ياد آو در انچ دم نا اف ا ام وان ےن یا ئاچ ے ےک ںی
 اوج اتکا جور 0 رص یت اک اروااھڑپ

 بدتر ییہ این تمادنرپ میک ت نلطس یم ںویب ےن اکی عو یی شہ یک ں یب ےک رکے اب اچاہک بی کشم کل

 ٹا ےن ےک ساراککرخآ قاب رب رپ اپ لب را وب ارت بسپ لا ایر تل یو وک نیلا
 تافو یک ا لی یکے رصاحعےکے راریق( ناعم کک تیار کیا )چاچار ها کاست تاچ ارد کم اطا یک ئا ےس نیلا
 ۔ایگالچ یموق مج دلا ت ایغروا وم

 نت تاج دد ۸ لاتا اک مکا ایک کی اتنا سیم یر راسیق یب اطم ےک تیبادر یرسود اب سی ہیخوتن السر .gg :لاقتا اک السرا 3

 ایل صح تہب شٹیاہج لا اتقنار تب عرب روا نارتساس دن فا صابر کلاسی اوہ

 ایکس ناب واچ لک یم بنک اع .... 0۔۱ لج ۸۸ف پاکی لےریخا نیا لاک کج ےہ ہفاض ای...



 لاد زو در کی وال آ ۳۳۸ ۰ سک مش نورظنتا یر

 ۴ا رخ وخ کئ اونےک ارد ایضوقر ندا ایف اوہ لاک ن السر رج... اکی ئاھپ ںواپ ےک نی دلا بطن
 اھتامڑپ ہی راسیق ںی ےتار اھت ات مفرط کے ال رسوو E اک وه! بست یاب
 شش ات ورک لےے ےک و ھوگی لا و ےس یار ناپ راتوہ ای مرکی اترکت اقال کر ہاب ےکر شین یادو لار
 تعاطا ےن ےیراسیق رپ اورام تاہم ےک یاب ےک سا ےن سا ےس اھت نت دارس اکی ا ایک باتو رک اکی گ دلا بطقف ےن ںویھتاسےک سا

 _ایگرم نبدلابلطق لی یج ےس رے ڈور اید رکےن اوج ےک ںارپشےک کل وت

 نوا یورو کس لاو تا ی اچ لا هد نمک نر بقا ےپا ےن نیب دلا نرم :نام لسی لان

 شما بسا کل بلا سطر لوس ی !بطقروا یک وکی کے نر تپ
 ںی لاح” یھ رع ردا ےک ر ن یک اس اروا راک س ادب ےک لا ایگ ماش ملا ترا لر پد رد تسکشہکن یل
 -ایگالچ اپ ےک بیا نج وا لداحلاء نب دلا زنتمرداایل نیچی ھک طے

 تیر نار اکس اء اھت یم یق ےک ےہ ےک قبر بش اش ےک نادان ستاش ےہ ج ایک مور ن زرا ورکی ا : زب ںوقالع مات

 ایکن کئ نمک الی اک ں وقالع مامتےک ںویئاھچ ےنتچاوو ہ٤د الع ےک ہرقنا ںولایلرگکض شک لاک رب ارگ ا ےن ارگ ےئل 4

 رب رک هام کلا لگد نت کج جک ذرت ای خانچ ید لاو ئل سات قو وبضم کیا قا ٠
 رواایلرک ورا وی هز سیا رف ی ا اید رک وک یت یاب کس اکر جوک لا 7 ایچ پھ ےن یر تیک

 اکرم لافتا ارم ےک سا

 سارک نا مس نا چي ادب < سای لک نا لاک شو دعقلاوذوام ےک اه... 007
 اتیا فرط کت دن افق قدرت ےس ونش اھت نار کک ید ارود عدل نکرم یک ج ںیڑڈدابز تسوکحیک

 الص ب کز افر اظ ںاہج اھت ایچ بلع ذیل نج ہقالع کیش قے رس نب دلا ثا ےس نامل ن دلا نار پب ج رسک دلا ٹا

 یتا (پٹ)ام یک لرد کلات ا ےن مددواش اج ایگ ہل لار نٹ فا ےسا ےن سار گا کام ی لا
 زوم شب یفطتطش رہو مھ ورب رک بج چ انچ ایت ںواگدنبہعلف کیا ںیم او ےک زط اکی رواہ سا یورک ا اک اےس یھ

 تاک

 الم یھ يا اما ےک توی ترا ۷س یکاوا ب ہلا ث ایم ڈے شوٹ اک نی دلا ث

 اچ کی تست لا افرا لپ شرب ی روھ لب پیک لا ےن تصور کا 2

 ورق یہرکک اھپ ےس ںاہدود

 ساز E و اع ناروا ےگ نب یئاح ےک سا ےردنشاپ اقا لا

 درک اےک یارک روانا ار ایر و ملا تراز قرگےس اےک رکت روا فالف ےک مہ ن المرا

 ےن نے لا بجا ایا اچ اپ ےک بیلا نہ کوبا ل واحلا ارس هاش ین لا ام :ارسوداک لب اک یب ملا تای

 ۔ایدید معا سا رس ایام و ایج اوت ی يا

 یا الرا نک نی ہلا ماظن نار کت رب تمرروا فسیب نزن اکشن اچ این بنر قطب نا اف نارود سا

 اور ےس ےن رکا نارات ےک طط رم کورکی یر ی یگزب تقاط یکی اروا خد ےساج ےس اے



 لاوڑزو رو ۶اک باپ آ rrq ۰ مود Ê e نورلف ن یا٘تراج

 ٹر ملا و بلا کس ا ےن ماوعانب نشا اک ا سو اکا ابا ا و یوم لس تای غ بج اج ں٤ 21

 ےن رکک نج ےس جج ےنپا امن کرلی اراک اوو ی درک واک لاک یا ےن نالسرا باش کر طن ار

 ۱ تی ایلرکض قر ہرقنا ےن دابقیکی ئاھب ےک لوؤاکیکن اررود اء ایر کہ صامم اکا یم شساویسرواوہناور

 یی ےس ےب ےک جوفر کیش ج وفےل ےک رار کل ا ےن سار سا یگدایرفےس لداحلا کلا مکاھ ےک شو نوار اچ
 لوما ےس یارک درکار گے ارواایٹھجے ضق ےک دات اب سه ار يا سو کابل قنات شورش

 اید م ککے اروا یورک وک رکے د تے اویا لوردا ایمر نارا ےک نج ےس کرف چپ ےپ ار ایدارک

 ےس ایگ کاپ لس سوی ی اہ ںی یااکب اع س ےہ ےک سا نب لا عالص مرہ اظ اح اکبلع....:یراپت یت رب باع

 سگ لود ور ےک ارواےہ ناس 1 تہب رک نٹ ےس ای کویک ای لرکرا ضبط ا

 نر لنت اراک رگ رپ بلح ےن ؤاکیک تاب نیشن اکیا اٹ مع اک ا دوا ایدہ لات کر ار
 ےک یاروا بلر وا اگے س اج ایل ناک و اکیکں یم ںوبخ مدارس ایکو ہاوم یب ےس ساروااباولب هک ام اس خیس او امی نہا نب دلا

 ناگ ام ےل ناچ شے صودرواءدیسز جل ادوا؛ ابر لا۷ نامے ےضیق ےک لواعلا نب فرشا بج ریو تموکعیک لقارب ںوقااع ےک جا دون

 ۶, ک

 یکے عدل نرم نو ہچنانچ اوہ ناوررکےن وفکر تش سما دعب ےک ےن وہ رام. یگ ےک سون اکیک

 فرش سما حب سا واتس ںی اگر لس شرکت سای مشت لر دو ارا تقااک سا ےور

 نت فسا وصال پرس اجاهذپ علوم ناک یا کیک موردا یک( در یک ےک کت دام

 -ایگیھب ویک ٹ ہلیق بر تا ےک یا روااوم تاور ےک ےک درب یک ال واع

 چ نب سو اکیکروا لا نارود سا الاڈ اڑ ںی ناریمرہاب بلع  لداعلا فرشا ۔:تسگاییل وا کک لوا نار

 یادو ایٹ لا سارا امت ساکر کل ویکی با تب ںوتسد لوارہ ےک رہ اظلا نبا وقت لوارب نا 2 سا ےھج ۓج

 نارجےک باعرکید تسلمےا ےن ا یڑوجوم عوف کس ویک اہواھڑب بناج یک وعلق رات گرو نایت دان فراری یب

 ےک اک الطیب ےس ا نلارود ا اب رکے لاوجےک رہا نہا نب دلا باہش ئل دوو ےک یارک اب دالج اک کک آے ی یورک اوت ےک

 اید رک وشو وارا کی دق ش نی فر یکس وقالع یٹود ےن لا سا اي لامظنااکیل واعلا کیلادلاو

 هی آر وا مرا ےن ایگ اکے س رکی ہہ جلا ےت ال ےک فرشاددارااک وکی حب ےک گن ےس لواعلا فرش :تافو یکی و کیک

 بدل واف رشا( ات اوہ اور بنا لریطط وا تس ےس راوخڈ طخ امان کس نوک ولو شاتر لوک

 امت ی نو ذچسا لاو را اکہ ران شی تار دونه تیرگی لا نا اکل ہراروا ےس کہ چوت فرط یک اح یک موو روا

 ٠ 1 ۔ایگرک لاتا یم ۱
 دی دان اراک بوکس کار ےس لود بتی ایج ےک سا ےن جن وفیکس ا ئل سا: رم ما نوک ایسا م یدابقیک

 ۱ دقاید لاڈ یم لیے سو ی هنر
 ےک مودان ذرا کس ناب کس نار کرایه يا ہہ ی وانیارک ل ائے لیے اووخ تاک باطم ےک لوقروا گیا

eدل ےس لداعلا فرش ے یا پا کت شات کی اے  

 زار الجھا یو یتا م ںیم ن راک ےک تخمر فا ںارک کرا: یک ادر ےل ےک وب کف رشا



 لاو زون ورع کیوبا يآ ۳۳ مدر شش اج .نورظننتراج
 حج سس

 ںیم تقاط یکرھٹن“ نارمل ےس نشر یہ رذ ےک ساایلر کج رپ نایاب رذ دوا ایم آں ہئاواھت کک اھ ناتسودفہ دعب ےک گنج ےس ںوی ات
 ید رکن العااکت یا کل وفود نا اھتےس نانا ےک انہ وج ےن نارمکجےےک ھجآ )دس اش ھیاایگ و یفاضا

 یہ ی اکر کور ضاحم کن یدرام ےن فرشا ںیم ےنام زا ےرکددم یک ا فالف ےک دوس ها دور زد مپ ایکس فرات
 ۔ایرک رپ ںوتلقنچ ےک ںاہو ےن لخت هی ےس دیت ف فرط کد آے ںا درک ای درک ٹپ یم یل دا کین یی دا

 ےورکس یلاو ےتالع ضو تددرک ا ھاوایتیکے ن فرش ا انچ ؛ کک ےس فرشا ےندوجساشیدعب ےک سا ....:ہشامخ اک ت فرا
 راک قایق سایر جا کس کد کنی کس هان فرا درسا
 فرط یک“ نل هو رعب کس فلج لار رد یکم یاب وخ یو ت ساک ںیہ ا فرص روا ایک بتم اک وج وف یئداھتا ےن یا یر تا
 . دلو تے ااا
 قسم اساسا نر نان :اش مار درف کیئاکن ادناخ اش می ق ےک بان... یک اکا
 هد مپ تا هس ابتیکش ویو هاب ناهار نا لعاب اک ادعب ےک ےنرم ےک اش اھ یم اکں ویب ےک سا نئالسرا
 نارا یابی فرا رابتی و رشد وہ کیش یش کل یاس ےک سئادوارمکےل خو

Eرک نام فا لاوھانام رخ کیا مان ےک سرک اک عد ارڈوکو اشد اد ےندایکچن انچ ؛ ےن اڈ لر ایه ےن نا ےک اکل ےک یارک  
 باید رس اتکا اف لا

 ت داش ر خط ت نالا چ داخ کر خط نار اک ام ایکغ راک ور عذرا ےن راپتیکز حب ےک سا ۰ :یرق یی فر یکم ور نذر
 ہاکی او بقیکب جانچ ایگ آر ےل جف دور اچ گم یک اےس ینہ دلا مارح بان ےک سا ںی ط الخ واایدرگن الا تحع اطا کف رشا

 ۔ایگ کت سس ناز باریک اماکن انس یاد

 ےرازکے زرہ ایر ھوس لت یا اکی ا نسل دنیا پک سیب بم. 7 لر
 : ایل ناچ باو ےہ لوی کاایک روا یلرکو رص ای اک ا ےس ںوتسار ںونود کردن روا 2 سارا

 یت کل وت تعا اطا یکی زراو ن دلا یل اج ےن نار مکے ک مور نزراروا)یئاھب دازاچپ ےکدابقیک روا کن تان رلالالج
 ساواک ورک رک ںاہو ےن نب دلا لاج اھت نا کی مال درز آ کف رخ ںاہچایکور صا اکط الخر کل قت اس ےک لئاروا
 ور کیا نشوف رشا یاب چا ےک ی کا کما ی کک درپے ی کاک کما ںئانانچایگڈ ےس ںوّید نارحإ ےرعتاو
 4 اف رزم یک نوور کیر وا وج تاق الم ےس یا لغ یہا ویی ایپ اپ ےکدابقیکروا سیک عت سیٹ فی اشرواو ریز جلا ےن ار انچ اکر رم
 ٠ ودر را رس

 ریدر امت سرو یر ذرت کا ن دلا ل الج وا کن اس یزرارت نما لالج ںی ا وےک ناکلزر ایچ انچ
 ترا ریودا ےس نی ملال ال کا کیدرناھڑب بناج یکطالق ف رشادعب ےک سا ۔ایکم مات سیٹ یلوخ لود« گچ نا لا

 رب اچ گے اج ےن ادص ےک ےر ود یاری روا ےک آیو لاقالع ےنپا ےنپا بسادہاہ اناج

 تل سیا لر ی لرد ی یہا یو تدطاس یا ے الع قرش ےک مود ےن دایی را الع :فالتخاے فرا
 ےک ےن رکرلب قم اک اروا تقلاطم کس ا ےن فرشارپ ا ۔ یک کک ج ےب طال ےس نیر دلا ل الجر لو تام ےک فرا ےس کا بجاد دعب ےک

 بجا عینک وت ناک ی ا سیٹ یا سجا اب 9 -۷لب ۴۵3 فش انا اکی ہ.ے طلق جے ایک یا سیم غلط 9



 لادزو نور اک ولا آ ۰ ۱ ۲٢ مودرصح.....مششرلج کو نور نار اج

 ۔ےت یش یم ام مامتےک نادناخ ےک ا ین وف ئا۔اوہہناور ےن مر مو ٣ل ےس شوخ انچ گا دام اےس لٹا یئاھب ےپا ےل
 امر ظامکاک ےس د لوارج ےک سا ایم بج رقےک ندرا ۓایرد بی رقےک دعرس ور لاکا کلا تک رس لاکردا فا

 ءاھ یت ےک او کج ی ورکر وعام ترب تسر د تس ٗے ر ابقیکے ساروا کوہ کج ےس دابق ا انچ ءاھت ےس عادن امن ےک یحئارواامھ
 اتاپ درک بق اھت کن ادبی کا گالچ عم یئاورکےن وف لاک یار

 ےن لاک مس درک م اک ار نرگس بک لاک س یھن کل اتر نور

 ۔ے ںی وراپود ےس یا

 ھ ھ۹ 0 -:وابتیکن بد لا٤العن مو رش رلا ای
 ادا شش ردد کا« زپ لا ز ی سیلی اش گزار و لاو یخ یک م یاسا اک دعاس وج یکم از ےک اوہ یش

 ےک مزراوخ ایک تان اک طاس کہ اش مراوخ ےن یاروا ے رک خت ے الع ئالسا ےس تہب سنا ما ےک ناروا گل یر اج جے رہنا

 ماغنادناخ یل وبا ںیم رود ےک د رن ای مگ ار راس اما لما ناتمام یر نآ

 ۰ امت نرم کن قلم نم روا

 لول لمس داش ترم لگن صافی و رضا رام

 : ۔ یوم یھت نطلس یکن ا عرس
 ےس ںونار کک رکورد ییا ےک ورکی دلا تان تت ایک رک مدد یوم بور گیا یک

 ۔ ےگ ونادر ےک ےک گیج ےس لول ر اب سوو روا یک ارادا یکے فر چ انچ درک سیم ںیوڑپ ےک ساوج

 رشید دوا تک ےس ارگ یک ےس ںیہ راج کک ےک اک تیک اپ ات ناجنز رے NS لر

 اج اگاھب باج یک مش یا کیا ود ےس کتب نادیم رکےن وکت لودو لام روا اینو ا ےنپای روا یئہ تسلقیھبے ار چاپ 2

 چن انچ ےہر ےترکرا ٹواروا ےگ لیپ یم ںوقالع قرن ات مور نوا بفرد ناف ںی رانا ۔اھتپ تفاسم کے نیم

 : دالر اموال. نوه

 کلا ی رک لوق تع اطا یکن اردا کد رک ساغر ید تنگ ھل یم شے و رش دلا ایف e ںیراات

 یار رب ہیر اسی ےن ںیہ راج ات یھ چبر گنگو ہراوکل وخ ت اقلھتےک لساےس ںوپرات دعب

 1 سا ۔اوہ ںی ہک لاننا اکا یک ل اتا تقو ےک کات گی لا نه سیم. فایر وا تافو کو 27

 كالا چن دلا نر روا کلا ےس سد کس لا اب ناز کک اک طاس یک نوت ابرار لاک ارحب ےک تافو

 ۱ اوت یمن اکن الت ںوبطت واک کر ش ںیم تطعاس یھیڑکن وی اھب نا ےنپا ےن یلاخدابقیک ےھت

 ناخ وک ای اکی احب ےس ناخ یگچ ہت سی مرقارق توکاراد اک ں برا ا یئوہ تافو یکن اخز یگ سم ےناز یا....:تنطلس ل خم

 لب یقار روا ںوقالع یلاشےراسروا ںوہاشداب مات ےک نلادناخ ےنپا ےسا کیٹ جو ات تاج ایکرای ےس بقا ےک ما ناخ” ےس انب نار کک

 ۲ گام قالب

 ےل ےک ےنرکک یم ےت الخ ےک ںیویلیضاساروا رونالدو باک رویان ور

 ۔ ےل رک ادفبروام نی رہ برحق ا عےن ارت یک اورم لھ درک دیو



 لاوزو عرب اکی وال rrr مودرصح متن. ۔۔نورظ نیا راج

 اور ب اج یک ےس الع یو لا *ادرس لف کیا س ےک ےن ناتو
 رنک ی رجا ) دا”: 'توقا نیلا ناس عالغہدرکوازآاکدایکن یل ال ناطلس نار ماکں او ایپ اد نزرا”
 دعب ےک لاء ایر کر یف گوکت قا نار مک وار ۶ے از غ ارپ دا بام 27

 ںاڑوھ نزول ورگراکروا ںورادخاکدرپ لاپ و فرصاب وار

 لااب Ey ںوتاع ےس رام ن او لکت فام کے نیم کیے اومد فرخ کور رسم لا
 دا اےک رکیز لود ز حس لپ دای آں باد م اھ ایگالچ یاو فرط یک المادح ےک

 ےن یاد ی سو ا رای یا تہب سی ےت الع ےک فانا ہقیکن ی دام ےن ج وف رات اتہکچپچ :یگاور را زی لاتدابتک
 سرو رکی ساوخرد ےس سارواےدرکن اطعااک ےن رکل وت تحعاطا کل ار گوہر ضاح شتاب رو کس نفوس مش نان ہد کا پو
 ک یل اطنرط نی ملا فیر یشرادافوروا الف ورد از رلاو پا شی ک8 ے موقودریئ انچ کور ےس ےن آب ےتالعےک ل ادرک
 تم تارا روا لامار تہ اکے ارز تاہم ےک یارو ایکو مناور( ما )تا

 چ خیال اب ناب تیک لا اایگوم یئابئاخ سو کیک دلا لایک ارحب ےک یار کا... :یئاخ شو اکیک
 تا وج سیل کور وک تان هد ام اپ ول عن بلا فیس لار ایکو م نب اقرپ تنطلسرواایدرکریق دز قر کون السر
 -ںلوماتاچانہ شو مکن افت فای که رجم یئاووکی لاابقیکروا سی مج ےگ رکےن

 سد نت بلک من ناف کر ورکب جنب لارو تو کا صاق اک یئاخ سو اکیکت سستی کور .. :ترارش کد ص اق ےک سؤاکیک

 یب نت توماس کیس ورق و کر
 ے ےا ےن ںی یکتا ںی ا کچ اھ کے اےک نا یت تے مامی لا بج چ انچ
 ۔اید چت اپ ےک مقا ناوگان ما اح ادب ےک شااگوهرووشاک اس ادرار

 دعب ےک لاہکای ارکان انار سا ےن ںور یوم مارا کس ساب یر تب تار دیک دلا الع... :تانوایکل یاغداہقیک
 نا ےئاج یک اہے ما ناخ ےس فرط یکی روا ے اج ایلر کیل اح وکی لٹ سو اکیکی ئاھپ ےک سا ےس ہعو کے نو ٹپ ےس بس
 نیل تا رے تاک ا نے اہ یوم تلف رام
 نام بج کے ن وی وو وف ایک ع طے رخ سا ںی اردو وکں ودصاق نا ےن مل نا دب ےک طخ سا رذپلء ںیہ ےس ر گور ےس ےن کروا
 سل اومدی هوس لار طخاکن اطلس اپ ےک

 حب لا نکس لا روا یکی را عی نشل ںویئاھب ںونودوکت تطلس یک ہوق ےن مچ ناغ دعب ےک سا. مم ایک دطلس
 بنر اے لادیسرو اگر اپ کس نون از قلع یب رضم کی طط ےہ ںاوییہکا ادر ممت رم ا امرد ےک ناسا
 ناز وم و ری منو لو نگرش تت ےک نالسرا رن دلا روو ات اوہ ام ےس تنطلس یر اج اوہ المش

 قا ےنیاروا نگ ٹول یم نی پا نب رقم کاش یم رقاق مرک اراواک کے یک دیس )سراب
 ۔ںیر کن ؤ سی نفؤ ےنپاےسارک ےس ےن یھب ی تمایل

 ےن سؤئاکیکن ید ز ایکہلستپ ںوقالع یئددر رم یر ست اس ےک کش رات ات ےن وادب ےک یس... :لماکں یہ راجاتب ںوقالع لور
 تم اد ںیم بق اھت ےک ناروا یدید تسلی "ارکان ا ڈالا پلے ا



 لاوزوح د٤ا آ : rer مد مشل اک نورلفںاّتراج

 رشکفک اپ یلر کہ رصاحم ےن دام رک یی مور ایمکگاھب فرط کا الع ماتم یک ےک رر تم یک اکی کلا کر ن کی ا ایگ کیی ت
 E ایم قمت کا ےن یا چپ اپ ےک ا بحاص بین بن اپ پاک دوانپ ےس اے رذےک بین ےپا ےن ںولاو

 ۔ایدرکل اب نام نکنروا:ییدیدوانپ وکل ولا ش ےن یب یک ال مالسارپ - بیل یر

 امداد یھ سیم ےت الع یکدروجوکں وج نل یک ارواو لی ےن ا قتاوہنادر فرط یگوادخب یش ۰ نفاس ای ورکر واو

 نا ےئ ناکہ ال؛ ںیم ٹداکیرام ہہ اھچم درکل لوکس قور ای دواس ا ارم ےس ارے یا کیک م ترحم ےن ویت اہ اپ ےک
 ج وق نوور ریش لایا یب ایاز و طور جت سس یک ETAT سگ

 یا یک دات یادو سد ںی اپ کس ناف نت تری ین یرواایلرکضق رپ سا ےن ںوھانباےھت ےگ کاھپ

 ای او کج اک لا یش تالاع ےک ناخوکالہدواےہاکآ یم ےس رک تےک یاب ارگ کت کیش

 زیر سرش ید بر کرافت اوایل ےن ناغوکال بج باطم ےک تیاور گیا ...: و ماین
 اک یاب رفانروا ییراتدوخےسڈ ےن نامخوکالپ* ایگ می دداایدیذرذےسا ےن ییا ایکس اپ ےک او شی تر

 ایام

 بلا نما جم لا نرم شوی واال دره اک ب لرواد ناور ماش یم ح1۵۸ نوک دا ےک داف
 باور اونا

 ترا ل سارا و سا اھت ےس مان مکس ارکان هل نی. .:فراخت کاور نامل

 ے ےدرکل راج ہشیظو اک ا5ک ک مک تساوخ دن سرو ای آں اپ ےک وت ملا دزد لب تموم ےک دات ملا لر« کل

 رز ےک توک اوماریپ نامے نت یا یورک ساک اکل ا تس ین پا یا روا ایگ ةر نیب وکی زو ےہ ساق یلدا اما ی

 دات اید

 0 ملا بم بو دل برن بلال ناطلس ذتاوہ لان ااکیمزو نب دملادعس بج

 ےساڑتاوم زار پ ےردہم ےک بجاع ٤د بج کی جہا راترک ربع فدا »تا کس نا ندا ورا بک

 راس دیاب ںوٰدوو بج اھت ا یش اکی ہلا نگر رپ ءا ااا واب جام“ مار ناز یک تنویکءاھتات اجاراکپ ےس ما: ےک ءاوفپ

 یکم فرص ے فرط کریم تنطروماےراہھت کا یا ےس لاکر ۳ر ےن لار ایل ںوہاگڈ یکل اذن اوہرضاح سیراب دد ےک ناخوکالہ

 ایگ مکا اک وقالع یقرشبے راس ےک مددودمکیکیقرقوہدایذما ےن اےس دعب ےک شان ران دم ایش

 الو ازای فاش اتش سی کنار جن لاک نا سو یک اھ 4۵ هی... طلت اک السرا جن

 یگ: یددادعا یگ وےسا ےن ناخوکالہادفہل۔ے کل ٥صاھددم یب وف فالخےک سوا اک کا لپ سنگر و محل نگر

 ےن نیبدلا نکر در ےس فرط یکوکااپ بج رکا کرد تسلے ا ےن یئاخ ساکت ای گوہ کب ےس یئاھب ےپا یک لا بج بیع

 اس کت سو ںوب وس اتے یا ن دلا نکرد وا ایک اب طنط وروا ید دتسلقوکل ؤاکیک

 ماپا انااا ےس ںوھف: ییہ نمزکواپ سم ںوقالع یکڑاہپ روا یاس یدجرسہرکف اپ یکم تاک وا :.:نارمک ےک ںوناک

 کاٹی ئے کیک یبا درک خم یشم اکلاوکک یب یگرواریماوکک یب جئےن کلہ یخ انچ ۓاجاجھھب ارل ی وکی کہ ویدا بیک اکا یب

 کیب حل یم گنج ہین انچاجیھب ےن رک نج فالخےک کیب اس لاو اکران یاو توورھاپاولب شاپ

 کل ونک کی یھب کس دکل لامپ دن چاپ سنی نگر :تلاطاس_ لار, یکم تاکو



 لاد زو ترور اک ی ال آ ۲۴ موورصح م شا. ..نورلغن بارا

 ۔ے ر ادام ںوتالع یکم ر قے ںاہو یر ا اجرک یر یک م روط یورو لیتو الوا یک ا تمور روااوہ ررر یا

 ےس ےس یا روا ایک لس اھچساھتاسےک سا ےن مکاح ےک ںاہو وت ایپ ہفططت رکا کت سک ینا سوؤناکیکب مچ ..:شریططت لو کیک
 ی ہلا ےن واشداب ےک ہہذطتطشواایانر ہہ وصن اک تو انہ رکل ےن ب اے یا ورک لات اتام ےک یاب ادرک ی راہ فتو
 ۔ایدرکرنبر ظن یم ےل یکے ا ےک کر فک ویسی اروا

 شرم ان نایمرد نام نرم اسفند کس نی نم نا رو وانت اه رهبری

 لب ی ا 7

 اچ ارس تم ارادکس یاری اپ سرور اب تست یدک لا رس 1
 شا فوت رنک داش ےہ وی یک ککے ن ناخ ڑنمبانب نشا اکس ادوحسمایباک دعب ےک ساایگرکل اتا یم ہال اد
 ںاویجے ساروا اھک سا اس ےک سا ےن سا ایگ ارگ اپ ےک نا اقا ےک ناخوکالب رک ناھپ ےس ںاہورواایدزکراکنا شم
 یکم لاو ورکا اط ے الع ےک ناز راددا مد زرا

 یک نی دلا یک ا یارک ھو بات یا روان یک رک وبات ےس اک لس چنل نم نسوز لا نت... کی السرا
 ےن سا نرفته یا نوک طیور بر ی اب دم ےس یک شک نور ناشران تا قلا

 یار لاو ر ات رظو نک شاداب کس یئارداایدرکل ساک اپ رو فرا رک اس کل نا
 سو فید ما تسکین لک کت طالع ید ی ایام اھقدوقو و رض سا ایدارکن یش تقق یم

 کروا ماشہ اجرک ع یھچن اخ قلب کس ائ لت راہ داب ہپ ماش اه ےن عناخوکالج :گنج ےرہاظ کلم یکں ول رات

 ۱ لاو یکبار لک لو یورو شو چنانچ اھت اج سم یم ںورشےک ناٹکار واہ رترکہلباقماکل وج یک ار اظ کا نار کک
 نا ںیتمکس یخ وفا ےک ںورڈنامکی راج اتود ےن نا اھت اب کس ناو کس هستم کس بالطو اشار بایت ی ا “ات انار پیرا. اک

 ود
 -اھترتسالارتسراد ساکت د گوارہ ےک ر ہا ہاش وز روا ئوادمک مان ےک

 کن انس راطهش لب تسلگا لی راج تم کتب سا وہ کج ےس ںوج ذکر تے اھ نچ....:تسلگاکل وب راجات
 لای فر رداپ اترا ماع ی کن اپ ماسک اس اغاش کوم تساگکو را ودوکں ویرات اترو کوہ کج راہ ود ری م اقم ےک اروا یک ق اھت
 روا قد گچ ترا اش روزي ناو تر ات ربا اپ روال سیف ادب ےک کاپ اتر کک
 ۔اھتایلرکراترب ےن رکا ےت الع ےک ںوی ران اےس

 ہزادنااک زار یکم اورہ وک ا تنو سا اھی وار کن ادیم ےس ںوشال یک ویٹ ےک م آیا اہ د ےس ناخ ات باھ یال چ یاد کک ےنپارہ امن ہاش
 ےک سا دوا ای گے نل ےک رکرایفرگوکء ادب ہورواایآ صخ تہب ےسا لا ید ین شال یک ودنشاہ یس ےک ےت الع یٹور لاد ےس یا کریک ایکو
 ایل رپ لوقالعےرامس

 ھتاسےک و 7 0 رفع کیک او... :لکںوھتاپ ےک یئاھچ اکے وار یر ات
 ناب پا ےن یا اہ مکا ادو کتا ابرو اکو دعب ےک نان ات ابا بج ہاھتوارب اک ج اوفا ٠ف کں اہو ےس رود ےک نا ات ہا ںاہوروااھتاتہر
 مگےک یئاھب پا ود کایکرایت ےا ےن نب دلا اتار شی نکن اپ تساوی یک یخو سی سیم ےن آں اہو ےن سار ولہوکس اح فطتت



 شف
 لادنوتورع اکیا آ rra مدرج ل ..نورلغنبا چرت

 _ایدرکل اط رفت ےنپا ےنرادوک چچی ںاہدد و بج ایگ اہوھتاسےک لا یی خو درجن انچ ےرکل یکایک

 ہددوجواب ےک ےنوہ ملعاکت الخ ےک رادوگے اہک مار نی لا تای ذ_ لات تب لس... کی شوق ت دطلس
 )کک تورج وب ")مر ااو اخر ایه لات هاشداپ نا اقا ناور ےک رادو ج نانچ اقا ادکل اخ نطق

 ها شهید مکا 3 یورو و کن دوس اب دز کو تے تہ ےتالعےک
 اد یی مک ان یھب مو یکن ار ایگوہ ض اک وبراج مروا ںولمرب تعفلس یک وقروا وہ رپ لاو زر لج پب طاس یک ا
 وفات قطار ہی دحل ےس یا یراق کے رک سوختن ی کس ار مال نام وج نشر لایت ژان

 ےگ كا ار سای شد

 ۳3 سگی دستم ۳ رش سرلا تاغ را اکںول ار حس یو
 قو نب ار سا نیب شعیب نامیلس نا جنس

 هاو و کس شین آرواطالخ
 دراز کت 7کا استور بت بل ا یا موا کدو نب وتاب نب لکت ا دیر ےل ایئر ی ناس

 یھب یا ناد ےس سبک ولا بق رط یا وہ اظ ناک کا ات تپ فاما مخمل

 ی

 اعر رور یر غ تسمو پا ےن ںوھنےھت تمام ےک ناور ارتا مام کب ےک ترا. :ضق رب نشرافایم
 اچ ےس ا نیا ااو رک لو کینیا وح ےل سات وہ ضارن ےس ناےندنشاپ ےک شو ای درگغ درش تہب
 _۔ایگوہ نل اقر کوہ لئاد شیروٹیر روا یگدرکتساوخرد یکہان ےن ںوکواک اد رخ آ ایک ہر صاحم کن یش اف ایما آر کے ن وب سیر ثم

 رکا ںوج وے رکو رک( و مک ص کیی ز نیبوودوم اح ےک لم ےنواش کلک ن واش اطاس رہ ےک سا دم :دابچ لورم ۱

 ٠٠ نامدار ب نرم کنار ناچ ادم نوہ کیک شی داہچ ھتاسےک ساوکں وھکا ےک درس ےن اء ےن نج ےتالع یئالساےس نا
 ںوھنا سودا رپ دا اس کس لا تان کری دروا کالا نام کی درب او! نا کل خیرا انا نار

 مکن شا راه ود ناک رص یک رزرو رک علت ےس تب نر

 ءادرکر ا ےس تاتاال ےن یا لاو گری بج وب سا شیب ناوضرنا ار کس بطع نارود لا... :تافو لک اش

 کیا کیا گشت وکیل ول دولت کلا هل العاب ےس اراب ٹولے ںاہو کوم راہب ی نات ا

 لاقنااکل ا ٹری ۵رچ دا ار انتچ رب طی پال گد ا ا 7
 دانا ۳ ۳ 5

 E یک e O رم تا E ۳ روا

 ایگن م نارمجراتوخ یی “ھ۸ مان نام هاب یاد وکق داد یک ا ےن تدللس ناکرا وت یارک

 لا ےک ےس الم ےک نارا ںی دالر لیپ ےس یا کریک ں یوم یک ہم ےس م ق رک کن واش ....: گنج ےس موق ج رک



 لاد زو جور اکی ولا ل آ ¢ ۲۳۲ عدد لج 7 نوردلغ ارا

 ایکن اصقتاڈباک اروا یری د تست ےا ےن ںوھآ ایچ رکے رپ یس اقم ےک ناد د چ کا تا
 رورو وم تساوی ںیم سج یئوہ کج یکم وقح رک یتا ےک ین نب بیر ی رک مدر ذرا گی یک ا
 دید تر نژرا ککے ک ادوار ےک ام یسک اشار

 نم دلا فلم ب یئگوہ سو تدا یکی اروا ایگ یب نار کام شور صا وان دلا عالاصد حب ےک یا. :نکرا واش روا ی ولا نگ دلا عالص
 یک رعواک درانی دراز سا مایہ الرا ےنرک ویز کوکلخ ےساےنا روک

 نی ہلا کام اک سرم تنو یا اھت ا و تم ڈرا رصد فلان دام خان
 امیر ناشناس لس ساق و روم

 لاپ نیلا اکے ےک ےن کہف کے نر “کچ اپ سن لا عالصور مالو ورکر ازآن ےن یا انچ
 J ارگ آبرو شرت تس لاو رک زیا تاک الا ا جل ساق کور کراس بجا تو لا

 نیر دلا طق ےہ یا اوم ہناور ےئل ےک کننج تس ولا ن دلا عرالصدوخ نیا ہاشدحب ےک سا ا او
 لا شیٹ لا ے ڈر دواوہرضاح یھکو اش کرن بہ اش تاود تاس ےک ل /ءاھت یھب داز ںوماماکن یم دلا اوت اک کج ایھکں اپ ےک نیدداب
 بعدا ستار یت هز یر لان الص کب جاوم تو

 ارگ ناور فرط یکن یک یار روایی اپل تب هاو دلا اے تام ےن لا ذی الطا یکے وہہناور ےک نئاےسا بج
 مع جو تو یو دس سو زکات

 7 ر ET تے

 ور لاہدرگےد ےسا یھب ےتالعےک اربا ایکو لک 54 اط ےک ےرعو گنوا ادرک دعب ےس رب ےادوا ئل نیم ال

 مک وا کچ ےن ہار ںی † اپ ےک نیباعلا عالص یھب یف یک ارادروا لقب ےک سا....:یگرادافو نالعااک اشر
 حالص پچ اوہ نادر لو تاس ےک سارا ایدرکن العااکک یرادافد ےس نیدللا حالصرکڈوھچیوکاپ ےنپا یھڑباھت ایپ اکوودوم نب دملازروا
 تیپ تک ےس ی اوکپ درگ یا اے تنا“ اکرا پس اروادو نی لاو کس اےس نیلا ات بید بیلا
 یب یگیادرس ےک راک ایه روم تاپ یک رصد تنططلس ناکرا ےنہاروا یک کت لو لا نر السا ےس ےک ےک
 رادو روش اک کد ب وطقم

 کج دعب ےک یا یل کت درفم ےس ےن رک SEDE re :ٹمارنر ےک 4
 یب دلا الصپ ساس ایدرکت اخر ات ےک با لھ لا درک ا ےک رود ےس کوما ےس

 مادرم ون کس روا بوطخمرما نب یل“ ےن سا ںیم لیس اروا؟یکسیہنں ویک وقت سکی یک حسن سا کی ئوہ تمادنوک
 ہا تا ا E ادا 1

 ")00.00۲ َک ی عا ETE ا کج 11ی ڑپ

 (روگیشاء ات )ےہ اش کیا یکں ورک: ےب 0



 ۱ لاو زوور اکی ولا ل ۲۳م ماد. مشی یم نورلقن ئاٗتراج

 ےرصا حر وا ایگ کپ ہد گن وان لا راس a E آپ ےبافم ےک سادرکایلر کد صاوم ےن سان انچ

 دام رشت سی
 2 نب دلابایع ہد۔اید کور ےسا ےن را درکت او  طق تم نی دلار السد حلق بانک ارگ عرالطو لار

 ای قران السا ارپ ے شور ورک قیا ےن یا ےس ییداگل یرادمذ یک اے ا اپ لک

 ماظف ہدہکداز ٣اک پاب ےک سا ایگوہ لاققتنا سم تے ڑلاک میم اربا نب نامکس شی ہاش نارکحاک ط ال. نر یر کک الخ

 ےن ںیہ تک نا نادر تارا. لس ناکام ار ہوا تم ترم تم

 6 اکی نب یٹپا ےن زکر لیا نب ناداہب نارمکےک نادعہ روا نائب رذ آ۔اھت الف اکن کرہ اش کج ایدانب نارمکھاکن نشر افایسوکش شش نم ملادسا
 ںلاو طالخ ایگ کل اہ ہد ترک ووت یٹوہ تافو یکن را ہاش بج ہن انچ ءاھت تہ اج انرکض قر طالخووخ ود کا تاک ال اا ےس کرا
 دیرباز دلا الص انچ یک شیو رک اواہوکس اےک زکت انک اھخ ےس ملال

 نام ره ملا زن نی لار هم لات راک کا کس رک ندا الص کلا حرالص

 ے رک افد تس لود لا طاق روا وب غرورش تفرورمآ یک لورصاق کس لوجوف ںولور روا ایک ازم بیت عطف ےن ںوگول
 هجسادرکن متن نت مکس یا ےس شق روا ےس ایک نہ دلا بط مام اہ کیتی رجتیوکن یدلا حالص مکے اناج اہک۔ےر

 السد لاڈر یھت ںوج نیک ں اہ ور اکر اهر و ےن نیلا حالص ےل سا ےس یہ شی مرات رف تقی رک
 ھ۸9 ب جر ۔ ںی ر وہ ںی ےس ییہ لا الص یک ا رکی کی صولعک تھ رع اکے 2 ادرک رق مکا اعوکر تک ں اپ و ے یا

 ۔ایگوہ لانا یھباکں ادب ےک لارواایلوکر نب دلا فیس بقلروازب زلادبکم ان انپارواایکر تن شے

 ادا اھتایارکرر قم صئان برقمانباوکر نس ٣ مالغ کیا ےک عا ہا یہ ےس ءارقتبا یک سرا یا ےن ے ۳ ا :تافو یر جھک ۱

 رک رپ سد ایام بنام گرا یی د بقا گرانی دراز و

 ےن رقٹست آر وااوہ نادر ےس ن٘رافایم رکون یوم تاو یک نیر دلا حال بحر یورک اکا ی7 انلاےس

 کمو لا ید یک ۳2 اوہ اور دعب وا دد ےک تافو یکن یب 7لا الص ناطلس اد ودر لس ارت

 لاس ناپ دعب لایت هل یے روا یوی کر تکنو یک ب نار نیر آروااالغ رقنسق دعب ےک سا ....:رلع لس رم

 ند تا شل یا ت ہن شوت سا راس ارگ الا زا خرس سارق صور وو ےک رک سوت

 ی

 یکتا _ ار, وا کا بلاک ارواایلاب نا رکا رک انے دیت هستم نور :تموکع یک ر نم

 ۔ایگایدرکدیقےک کرارا چناب راترکتصوحک نیم ادا حتاسےک یراتدوخرواایل ےن رکی ا غ لقب دلا اش“ اواوداکن راو اش ارگ

 ےک سا ےننشوہ شئاران ےس لا مارو جم وف ےس چو کرکت سکت لصف کیت ںی وشر تک ب. :یرٹپ ترشکی کر تکم نیم

 ےک نم )نم وف ےن ںورنشاپ ےک طالخ ےل 0 ایگوہ لوخشم ںیم ترشکو شیپ مو رحب چک ورح یک ر راراود" موالع

 ےک رک انکو اخ ےس( نی درام ام )یبا نب یز اغاوبا نب را جت اھچ ےک نو اشروا یرایت شزاس فالخےک لال تابت یک (مالقنازآ

 ضد ید هوای و سا اب هست اپ گچ درد روید الا کت واطب هنر ید تو که سرقت

 ۔ایگوہہتاورط ال دعا ےک



 "رج .....نورغ نر

 نوٹ ہک یک ماپ ےسا ےن نالی ھیا۔الاڈواڑپ بی رت ےک طالخر واچ آل ابد اپ تک یکن ا ںیم ےسا.....:یئاوروارب آ ا
 ویا کن درایور ہین بج یا ےچ سیئاو یا اما ےن رکزاہ زاسے ب ےئایاعرروا
 2 نر یو داع نج یوم فرشا دا ۔ایگالچ ںیئاو نیدرامہداپ اکو سا ورک دو تا هدابودم یاژنیکل اتاژوش سا
 IIE ےہ آرواپدرکپ جا ورو یک وا فرط یکن یدرام ےل ےک کاخ تقی موو رک یو بارہ اتے

 ایوان ار رک

 نابطب یم فلج لا اه رکےن نا اب پرت اله رضا اکط الخ ےک کش عوف ےن نابلیر عبا ....:.ہضیف اک ایل
 رکورد دابوو روا یک ےک جرف یکے یاری ایک ٦با فرط کور ریو شیر ادوادرک الم ےت الخ غوت هرات
 ےک یا ےن لوہا ےک 7ک نج ےس ےرصاحم ےلا درج بج ۔۔ اب راج ںیم ترشکو سیم ا رقبا ساری توش

 نا گرو دایک بنات وخ اک اہ دروا ایلر کری ش ےن نااپلپ حرط ناپ درگے اوج ےک نابلب ےک کر رکے ساروا یورک واب فالف

 ورکر ټی ولت یارک تھک

 اراک علت الہ ےس نی رام ےن دملاو ےک ساوکل واحلا نب بولا نیر دلا م عوا :بکتج ےس یبا دلا موا

 سا نام ایل کیف یھب ےتاالع ےک شاپ سم آےک یارو اکر کف رپ سئادعب نرده کل ور اوت لر ياد
 ۔ایگت وا نت افایمودرچخانچ ییدےد د ت گاھ واروا یک باتل ڈاک اے نایاب اہ یک الخ دعوا رک اک کور نان وام

 نو کوب ییا ےک رک یک ںی 7 و ید وخروا کب لط کیک س لداحلا کک ادلاد تیا ےس دصوادحإ ےک ترسب :گج ہراپود ےس دعوا
 کرفط ےن نابابدحب ےک یا ای درر وص ںی ےس ےن نا فا ی ولا تساوی اب ود ںاہی ایک ی الغ
 ی ی ا و رض

 لاوزوخ ۶6ی ہال آ PRN - مدح

 و رک جت
 دار انما اک ت ساتسا یکی زرا

 ناله بک تا - یارو یک کل وت تعاطا یکن یدلامیدحوا ےن لولاو الضر عب ےک ریپ... :تسوط کد وا ںی طال

 اوت ارور تاج بوق شرور لار یا نوا بک نکن یکے موق رک
 ےس امری روا یل ر زب رش ل ”راروا یورک واب فاظ ےک یا ےن پورکی وف کیا ےک مودہعلقپ لا ال یے لابددوجواپ < یا

 -ئگ وہ یت اہد پدرمگییدافروا یاب

 ےن سو ارس دل و فزنا ره هچ ےس ل اچ اچ یک دد ی ےس ل داع کلا سن دل عبار کد تلای

 ثا باج یک روا نارخ ےتالع چپ فرٹارعإ 0ر لا لاڈرایخ ےن ںویجوف ےک ںاہوراکرخ آر اروا ایلرکہ رصاحماک مدد ہعلق

 ۔ایگالچ طالض یک موارواایگ

 فالخےک وف یک نسل تیک اہودعوا ئل ےک ےن رک ولع ہ تالا ےک درک رحب هر :تنواخب لک ولاو لالخ

 تر لب تیام یک موق یک اروا نا زا وات ےک رر وصب وان ویا ےک ہلا اد لاک بت ںاپو روا یدرگت واذب

 -ایلرکور صاحم اک الخ ےن سار کے لن عوف کو ریز لا ہل پایا یا روک یب دلا شود اس 26



 لادذو نور کل ولال ۲ ۳۳۹ ۳

 ےس یارک یکم اع آبرو ایگوہ لئاد ںاہو یت زوو ےل ا ےگ و ہاریپ تافالتخا سش ںولاو طاظر چ ...: ا کت تاسف

 اراک آ۔ ئی وہ یش ےک ساےنادطالخد حب ےک ماع لوادر تتم دایز تا ۔ایدرکن ؤالج فرطیکن را ام ورک بیک. لو راس کر

 ےھج ےتوہ لوزنعمروا ےتوہررتمم اک> ےک نادنامخ یا ی ےس یا ایگ م ناشاد م اک طاس یک ادن ان ےک ناسا مان

 ۔ یک اق تمول کن ادتاخ ی ولا اہ روا ایکو تات ےس طالت اک ارناف ےک نام بارک

 لام ندادن: وتاب نبل ا

 لس یا یک کک وار یی لاقص۔ ںیہ ےس ششدالوا یک عح ون تاب ترک تغ(گزاکس پر... اک ںوگج یڑییم

 ین ااروا مور یو نم ںیم لاغروا برغم ےک مر رک نکن اب ےس از ےک رمو یام ہو ےہ لاخ اکش یش رپ ںیہ ےک

 رو و نیترتط ا کوبا ست را گراط لاوذپ کت ام نا ےھت تا ٹن

 ..ش ںیہ

 - اغ یر رک کے ےس ڈنیلین؛ کول ےک نج موق۔یٹب تمولعی کہ قل الجحب ےک یہا کوہ معاق تمول یک یم وق) مقا م سالن الخ

 یر وج ںیہ یھب نارھکح ےک سلف ےس ںیم ینا ےک ےن رک سوپ کنم ےک ساپ س1 ےک سادوا کت (کت لٹا ٗیک) ین

 ےاوہالیھچپ ککے سس ڑاہپ سا ےک سام ہر زجبرکے نل ےس برغمےک موبر لک کن ال ے لک( شده ام

 چایی شل لک روا )تورم لس سیاه ےی روا س ےس وم ےک طاع اکے عج رش ےک ی اوج

 تقوےک لاو ےک تناطلس یو ۔ےہ نج روا کوب تہ تطاس یک سارق( رود ےک نور ن ءا) لم کام گنا .. :سارفتنطلس

 لوی ےک مرک رک یم رخ آےک یدص ںی وچ اپ ےن ںوہنا کک کں اہ یگ کک فرط کت رش روا یی یتوہ جٹؤروارقاطم تنفلحر ےس

 ںوناملس ہرمز ےن ںوہناغ انچ ۔ایکوک اج ےنپا فرط یک کس ےہ زج نیلم ےن سام لیودرب“نارھاکںاہی تو سال ب

 لاو وقالع ناروا ےب ےک آے ےراراےک ےن رک نواں دعما تیب دوا ماش تیرفا ےک آے مد هو روال نشه مس

 ۱ ید ترک

 ماش تنفس یف 4 لوباروا ورقه تو وب سم قرش بک ب جک ..:تایوجو کل اروارب آی و

 سلم اداره سلب لا کد تی یکے ن آف رط یت اوکں وج وف زپرگا ےن لو رھپ ناف الڈ ہر صا یھب روا ال العا

 سلوک سام شتر که سا ندا کش اس یاس کس وز رس رسان اکے اتاجاھکگ گی سی

 ۳ ٍ ل لک ٹوک

 کس مور ئی ؟ہہپطنطت ےس ےس ار ےک یوا یورک ںورش یرایت یک نھ وہ ےک آ ےن ںوج وف یک ناروا ماہ زیر ےک :یرایج اگ ںوزہر گنا

 ےن ںونارلس یک نا لوکس یی ورک اوج ےک نادعحب ےک کال دک و تزاما یکے نر گے ےتالع پار اطرش سا لیا ےنواشداپ

 هد سیر رخ یس یاس یکے نر کے پا ےن مروان شب ےک سا رک نوين نون نا

 ۱ را یتا ےک برت ال اروا ناما کرا ںی اد

 تک ےس ناروا یک بام اکن ا ےن نالسرا هک ج ےس لم ےک نالسرا یا: یکں واہ رگناروا نالسرا 3

 قو بیا نام اهم پیک طر کایہ گنفرٹہ بوخ ںیم ےتالع ےک ساروا ےھ ڑب ے آر ےس ںاہیزیرگا۔ایکوہرارشرواایمماھک



 ۰.۰ _  ا لاوز ۶۴ی وا آ ۳ _ مووی م لج 0
 ثعاب ےک سین ج یک یراق ےس چپ ےس ںیم ده رفقا کس لاو اینو تخورصاحم بج ای ہر ی اک ش ےن لوہا ھت نایاب ریما
 پوپ سس لگوا۔ یادم 0 0 98 ایلرک شنی کا
 ےک ییاوکی رتا ریما( ۵)۔ ںی یر( )لج )لود (ا)۔ے بس تی جا لا نر اپ ےک
 _( اتر ز اکا عکس کہو کریک ایگ دانہ نارمکج

 اوری مار لم کا ئے هک فسا آے فرو ہد وہ الا کا یا وام. :یرا یونس
 "الا نام کرا )0 نقر م نخر اوم تاور نش تا ےک نا ےک رک شوکں وج وف ماش
 وب کیر تاچ لا ناله آر اما

 ورا کک 0ص  ص ص بن ورا سواد بسر. :گبرواهصام کس زیر
 لئدھتاس ےک ناما یکن اج ےن نوا ےن تو ےن آے فرطر روا یشدایز تہب ادعت کورس لیدی

 کی کار لاس ےک وجور یر کراتشدوخ نادا رھا ےک یارک ورکر وتان تس اورد یک ا ےن عی ون اداس کک ت س اورد
 جاتو ر کرا ب را ر قیا التم یھب ٠مرور دو تعاب ےک ترک نما سیاه کوب تست نام"
 ںیم بق ان ےک نار کپل 2: یوکے ادر رکا ےک گاہ کز چکن ادیمردا ےگ وہ ایپ ناماسم ایک بارک ہارڈروا ںیم اےک

 ۔ےگ نی ۱

 نو رک تے ےک

 بت اعدام آن دن شر دیرکرد شب سو

 ےہ صخ امر ھپ۔یکرک اے منا ںادراکرخ اوہ ہن هدر ایکو درصد ناچار کاور فرم
 کک [1- 7 رپ کرک یکے ہلددلا عم انج نار ککے ک ںاہی اکو صاح اک ادا

 ایکس لوک قو س ما تی تو کل نا تی
 چاق ]۱ ےن سلو 3لت ییا من بدر یو دم اکران ناما

 ناروا را نا نا نا اه لدتا تیم گل لا بن لت ایر لس
 کر رک الت لی ںوہتاروا اھل ےک ہرص اھ ککے رک ناز ےس نو سنا اشنا هم وتوم یتوقا اھت اک اروا

 ےس لور لایک ی شاو ا ےگ وم لخاق یھ اف رقما تیب ہر زر د نانا یکن اجوکں ولر ہٹ لش دعب لامر ںی
 ای ارت یزدان یکتا رد هلو اراک در عا

 ںیم ےرضاھم ےکاکع یف رم وف یکں وزیر نا فرط یر سودایدانب بحان ان اوکو لار اھا ےن لشو قم سرا تیک وزپ را
 یارک ایی ری دش کا بے فرط وراپ یکایک ےک ہری کوش کک ند سدا ایک خراب سیما مات ۱

 1 یر رب تورا یکم اع لس رگ ر ےگ وہ لو س نابعشوام لاس یم یش ےس فرط
 2 نالت کے نابینا در ا ےس سنا کنند نر یک داد برام یر

 اتے روات رگ قر رم ق ےک شرور ا

 _ےاھکی الا انک ج سی ںوخ یف...



 لامزو یر ۶اک ی لا لآ foi ٠ موورصح.... مس... نورظ تاج

 حساس ات لند کل وا نیریاع شام لساو ذ وبدیشلث سما تیب.....دارحت ی مار نارا
 لیت سیدہ یک یی ذقسیل اچ یک دن اہ بج رقےک ( ےہ اج آف یم ںورموسقت کلر بس بنک6 گر پوچ لک )مارک از
 بسوی ملت وگو ڈی اہے اھت لر ا نو تب ات ک لر اشک ا یجپ مرد نس وس از نج تقی

 ےک ےک ے رک ولے را ناسا

 تفت ایک اد ےن یورپ رسا نادر کاخ یر ناو ب ں ونال ....:وایرف یک ںوناراس س وارغب
 مالسا ےسار کاج اپ ےک یقورایکرب ناطلس پورمک یاکء ارھاذز تم واءالعرکای کی راج معیر ےن ہفیلخ دعب ےک شادي اپ باس مارکت
 اقوا یاش رکو بام ا یلاقمادریلا یہ الع۔ ےھت لاش یھب ارض کوا العل بذ چر تم م نو اے کر ایت تیام یکں ونامالس وا
 داور اوت گولی چ انچ ورق لت نب

 29 نالسرا پلا کک نب روا عالطا یراتشاروا تافاتخا < تدلاس و ناروو لا... :لایامماک یک سیر

 لرقملا تی وکم اھ کین یھ ا رفت روا ےک ےس آب اپ ںوہش ن اداس یی رگانارور ساک آں یئاو ںوناپ یا اہل ںی رخ

 ۔ایدرکررم نارا

 نااقتسکروا یک ج سیف ےن لا یار اداس یم یم حاطا کت یل سیما تب ....کج یک ویک وا روف یرصم

 شہ یکم یاس رک قتل اوج کس یک کس ليگ یر یدک را سن ایک
 شوا تاپ کس لورم اع آب وخذ نور یوم تسلکه ارت ارت کس کتب الی اں نالت
 لا یھب اہو ےن ںوزیب نر ای گم چر ھم عب کس شا وتو روش تساوی نسل ےل
 کس لس لو رقم تیمی کد الاسا دراج یش سونا ےنرھعم لیا کت ابق ىت

 لمت نے ما نشو _تروهش ے بقا کس ادا لپ ہدءاھت ما ینامکرت کیادنمشآد نا ۳4 ..ریشلر نا لش

 نارگگاک ہریخو سادیبس ےسا ہک ات ارا اف لود فرار نما ایتروہش شاو هو 2 لا ملعماکں ونارکرت او ایک سار

 ےک ورک چرا وتا ٠ کک اظ ےک سا ےس دنا ارکان لات سا کنار ےک ہیطلع ایگ دان

 ںاہو لاروا فر علت سرور اراک ا ےن او ےئل ےک ےٹئاقم ےک سادنمشاد نیب بج ای ئل

 ۱ ۱ ۱ _ایدرگیبشال ون ملسڑوجوم

 نر الا ںی رک م ییا نہ لما ےس وزی راد عب ےس یا. ...: رسا کک وزیر و ےر نشو نب ۱

 ارگ اہدروا ےک وم ناور باج یک یطلم یر مچب ےن اڈ راک نرگس رد تگ حرط یرئوکں وزیر گاروااپ ےس رج بت

 اے یردداہب کوب ےن نشا بای رکےن عوف رکنے یک انسا ےئل ےک دد کن ار لک ريطلم_الرکض فر اےک کرا کوک

 ےنپا کل گنے دیق یک اےس کشم یبا ںی وم بیت تاع شل وقت 3 0 باتتماک

 نارا: ناک رک وق تموت یک ادرک ایپ اپ ہی اپ ےک ںودنشاپ تام لار مگس. ار یک اپ نر
 ۔لر یل تول یک ا ےن ںوہنادعب ےک ےرہاعم کیا لب بریت کپ

 نارکتواروصنم جی ج نار ےک لاو جے ک نولسرا ت ےک رک یر ضیا و ںیم سابرط ی لت کج ۰ :ہلج لق

 : : اھت ا اتام دق مے نا یددایت ای درک رقم



 لاوزو خد ٤۶ل لا آ ` tar د م لج ...نورلق رات

 یاں پر طب اپاوخ وج یک آی ھتاہ ےک را نب یک نکیل وب! کنملا )اھ تمولعی کلی ج لق و ناوہ ضرب ےت الع لاک ونارلسم بج
 نان ایکراہنا اکی پن سا بجا ماقم مئاق اکا راد ٹا دعب ےک لانا ےک ساروااوھک را قرب رب روطےک نار کی نوکر وے یا شیب

 ان ہبلخاکیسابع فطر یورک ت واخب ل لج ےس یا تک اکے کا قر گے ا ےن یہادوا ایہ کشوکرامع

 لس لایک لس حوض انچ یا ہدیفح لن: قا فا و۰ 7 :رصا کل جات
 ۲ صاف نور ای نا دحب ےک نا ۔ تولبار کات هک بس اس ار یر ارتا
 1 ا یو 0 اینک

 ھا ا وف یر صم یا گا کرہ ای شے اہل اےک رک چایی خلبان لیا نادد

 ےگ چ لیلادورابوددورکن کیپ ےہ کد آے ےک د کھ

 رک لورا ےس را اروسی علنی را ا ےن ںورنشاب یئاسیم ےک ںاہ ہم مسا ےن 7-722 لب اک ں وک اہیعرارق
 27 اس یر روي کا 0ب لاو فا قو نیت ےل ےک ماک ا ےن ںوہناذاپ اج ساکن
 رک مار یکم کام ےک ناروا یئد ےد تسکشرکزلوردعاق اب سیا ےن رگبار نا 1بار رکاب رک وزیر کردا ےگ ے رام ب سک
 ۔ایگالچ رکا انار کد کد ناکشیتچ ایر 71

 گرا اماکن رخ اح ےک تو ےن ہل نب روصنم قا درکت قو رصاوم ےن ںوزب رگ بج... :یگاور کری نا
 ناچ انچ ایک ییا نا رگ سوز تراس دکل ساک ناگهان لنت نات ناطے

 سای رز یے نیز ورک اکے رہا یلادعب ےک ےن آن اماساکل ا ےس رانا ہددکلای کہ دحویب ےن سارواایکہہناور فرطیکدادفب یل
 يک باقرپ بس نامو انچا اساسا ایر اپل ندا رگ ناماسےک

 ما ےک سٹیارط ےن ںوکول ناارذنباء یکی ولسرب تہب تا ےک یاعر ےن سا ذتایکضق لبج ےن کنملا ات بج :ی اماکی کرام نیا
 ملک رگوکک لا رام ےن کشا ایر کشا ےن امان ؛ید توثو یکے ن رکےت سدلکےاروا کت بات ایک ےس دایک ن یبا کک

 یک ولسا اے کک اے سار رک چ یم تمدخ رانا لایت نوبت لاء ایگر گیت ری لبج عقب مان ےک رام نا
 برکات یا یت یو اکل ےک ںوزیزمگاےھش ہکای کل ٹی عی رک اپ ےک پاپ ےک یا نشے اروا

 سات کیا اک نو ار مناور ےل ےک ےرصاحم ےک لدتا تیب لک ہک یر فدک را لم سیا کلپ دلس
 هضم اعلان روا نشد مام ناقد اوہ ناور فرط یک نا تی رکےن دارفاوس ندا اب کلا دعب ےک سا ۔ایگ ھ؛ هد
 ۔یکر کل وت تعاطا یکن ا ئی رذےک ما اعدرماےڑپ ےپا ےن ںولاد شریف ن ارد اجود ےس تسلنس یا ےک کلہ قہ اک وری کا

 اکی ا سم تسارداوہہناورد بناج یک بر زوایای ارت یا نی نامقتس نار مکجے ک عو ھو... : فریب ہیر اسیقر وا رور
 ا یل نورو ود عا ےک کا کدے د تک لول روکا ےن وبه ںوج ووی رکا ہاقم
 لا اد ڑاگ س اکی ایم اکی کم قور اروا ایک باغی لقب کده لا کت راو لآ وخ روال رک نت ےسا ےک کور صا
 دیور اهدا بوس ارور لس طه یرات ش یت ےک بج ارعا

 هات سارا کسب سا تب حب نام انار رج .س زوی ری
 هک لول رنج دوم شم رانا اح ےک سیا طب ,EE داایآن السرا چہ ےس مہر لایا ےک



 لازورد وال آ fr مود 27 . نور نر

 رھبا ایگ ادوخ سیکس فش شو جی تاچ ۓ ال سیم لکی ادراک ی لوکل یم ےراپ سادو رکا تر کے دماغ اپ ےک نب یقاقدوکب ان
 2 اگه تک ناب ید ترا ےگ ب رک یار طبری ی اہم کو یکے فرط یک اتد
 درب بو کا یه لویئاسیعوا ںوکول یڑاہپ رطاایکور صا تخروا یکیئاھڑچب پ سٹئارطووخ ےن سار حب. یئوہ تسلیکب سارا
 رک کے دے ڑوھکروا تاودو لام ےسا ےن ںولادربشپنانچ

 کیت حق را ایر تار دا کر بت بتا یک وطرط ےتالع لدرٹنکیم ےک سیا رجب ےک سج... ضن لور
 لو اپ ےک ی ایلرکر افر ڈ ناک یکے ا ییا کے د تسال یے رکا م ےس رخل ناسا اک را اویو رکاب دات ہقالع

 باک ۵ر رعقاورب یر یقرارب کار داراب ورا

 کیا بیس کیا رگالچ کو اروم انتها نور فر کل ےک ںود رک یش تب ےک سا اھ اکہ لودلا انج

 رک ر عامم اک اردا ایا یش حب ےک سا۔اھتایاورکے یہ رذ ےک سا ےن شپیب ناوضر اک س ا کے اجاج اہک ایدرکل ا ےن ٹی فلا
 ٠ لیلرکضق یھی اھ دناےک لاس یا ےن کام ےک پن ایلرک اطاق لا

 اید لوکل وقف وا نلاماسو زس ماس ا ےک سارے د تشو ھوا ےت وہ عج ناملسمےک ںوقالع یعاسرکن یش با .ےڑگ یس مت

 اش م۷ کپ ایچ اکثر یھ شۆک ےن

 جت 3 اس تا ۷

 ۔ایگای درک دا رک و یو یک اروا یک اب فرط کافی ا نا ےس لکنشنیوبدد رخ انچ ایر یک

 پس ایر نی ایا مارکہ راکے تپ صمےن ںوہناو نب ماش تاک اولا یک پچ... کج نور

 تی فرط رود اھل سد دنوں یم حت وک 9 یا ودلارعس مالف ہدرکراز 1 پاب سا 2 ےک گہ تب نا لار الا

 سوم کیش نرده افرا طر ت لوس یک عاوفا یرروا- کی ران کیک نیورخب کا اعروا فی نر

 لر نوع لا ہے وزیر گوشه ےن ڈوھکاو لا خس ا اکن اروا یئوہ تسلکں ونارلسا

 ےن لا چاچ اہک ےہ ےک ےس اقم ےک وزب کاوی اعلا فرش یس پا ےن لشرب ےک تلک کا: زار ] آیکی اعلا فرش
 لاعلا فرش۔ + نی زا شغل ںیم ر ترک اھ ڈاک یکے تہب رک کد تاک حر ط یرئوکں وزیر ارب ہک انها برق کس مد

 اه رس نر وا ڈک ںوزیرگن سر مدارک ا و رضا کیت ان دور

 ترایذ کل رقم لا تیب ین اش ےن ںاہج ایپ رقملا تب ےافاب واافای کک اھپ نیودفبرادرس یل ھا... نم اک ان ین یورفب

2aکر  EE REشی ٹوک ار اھ ی لاعما فرش ںاہج ےگ  
 -یئوہ یئاکا تخحس ینا

 ہدرکواز ےک دلد ےنپا ےن لپ جم انچ کب لطک نب لخت پی پف اعلان... آی کل دامت نہاروا مکا جر
 مان ات ےن سا ناچ اف م کر بمب جم( ےک ےرصاحے اف ای)رکے رد دڑیم یرکوکں وداق نیا یضاقروا عج وف یڑب ا ات الخ
 ے نال ار رضای یاب ےل ےک ےن کرا افر گے ا ےن فنا یمانچای درک اے یارک اج 1ےن ںی هو اک

 دیس ی عادل +۳ ال کرا دحت یکں وی قوا نو تم...9 ۔اھت فور عمےس یٹشاوطی ....٭



 لاوزو اک یل لاک آ rr موررصح ... مر لب... نورلف نیر
 اد رب سوگ نیلا لام ےل ےک اف

 یت رز ن اروتسرب سر تی تا هتک رک کن السی کم انا ےک ھ9: :ےت الم حتفم ےک ںوزبرمگا
 ادال نا بیل انار قادر امیق فور اچ لیکن تلخ لوک نا قسط کس مماشروا
 الو کن اید سا

 2 2 مج رب ںوزپرگا ےس فرطرم هری یر دو گو ات امکمرکه رضا کل مار ط لو رے ریت نب کنار ےن 0
 اا تی

 0 اکا مغ تک تا
 ے راہ ید وارا دوس رس. تب لا نج و زارنا م لکا ےک ماش لات ی کہ ےس تہ ےس کک م یک ی مے

 ےک کاب فرط یک ل یم ےس وم ماکت بج رکے وہ یاش یے راق گال اچ یادم ےس راھ ےک ار نا ےن یس
 لاو ے وم ےس رکی زرو فالف کے دہاعم ( ےھت ۓن وج) لوپن ار ارگ ارگ د ناما یکن اجوکں ودنشاپ ےک ںاہوروا

 ۔ایکماع لوک سا ےک

 هوار یاو رول ےک کیک ےک ےس رک اکے اکو وک ویا ےس آس لا ےس نیرو دخ کام ےک ںیدقملا تی دعب ےک سا ....ہضحیق را
 راک یرعش جو مے باج کل خاک رعنا ری لوس لود ید اک ش سار وا وہ گیر ماقا
 مپ ابرو لاو يک فرا اکبر کشم کو م کک کب کا

 : ےک ےک ل آن ارجن املسم یب تقو سا یکم ضاقرپ ھچک ماش سم ف:یرگا بج :تافاشا ےک ںوناملسم

 لکو اے لورٹنکر ےک“ اجار م الغ ےک ہاش کلم ےتالع ےک روا ارت ےہ یا ےب مدق لہو ےن ںوزیرن ی

 درکوم ارت یو اچ ما دیک لر را وب تداضب سم نازت کا ا۔اھت ن آرا نب نامت نا مکش اک نیک فر وا ضر ںیم

 2 نب نامتروا لم مگاع تفو ساس الرو ہر صامماک ا ےل ےک نق ناف س وزرا - تاب لا... و ماقاک لم 2 رقم

 ےک ےرہاعم کیاروا ہک لک لری ےک ر کپ تافلشاےک ںی هی ترنم
 سو رپ رود فا لوزی را

 نیک ےک رپ روا کاپ کر تاب تاس اپ ےک آرا نت نام تو یا... :تسکیکع وف یڑسواداہچاکل لر

 نیقیرف بج ۔یفگ نت برق ےک نا و یکے نا ات عا فا ہدحت یک وفود نا ین بردار, کشنده را
 باب رگ رب بابساو لاا ےک نارو واور ک اص اک اروا کو رو الم نار رک ا ہراپ ودرک1 رود ےس نا رم نالی وہ مورخ کن سیم

 ےک ےنرکل تپ ںوناممسمےس یے ت ےک ڑاپ ناما واع یصا اد نس نار مکھن گا یکاطنا... 2 لو رز
 اطا والسب ج ےل کا اب کوب ورد تست ودی کا انچ یوا ونارلس ن یکے ے وہ ےک سیم ہاگنیھکۓ نل
 درام برگ ققنوس ناف نوت

 زاد س یپ یا ےک رکے نات ےسا ایک راک ل بودر ی ارت گیس... فر ور
 کاب دپ شر ماه لمس نوت یان ایا تست راک سا یک یکی رب اوا تاب ےہ واں ویا ےک



 لاد زورور عاک ی ولا لآ ٥۵ مود مل نوری نیر

 یوم شاراب رو یک سا ایل ےہ ںیم تما یی اک اح رکنا سا ےن رپ انچ ےن ےن ےس نامخوکی بم صف کو

 گر شا 2 یکے رطخ ےک فالخا ںی س ںونارملسم ےن ناتار مینا ےنرکک گچ پ ا ے ںوہناروا

 ۔ایگالچ ےس لاہورگےےن نرم

 لمس نا لا هلو کے ساپ ےک ھچک یئاسح سج سیم یاد نارق... تاک ن ات نوع سیم
 ورم یر کارو رک نرخ ےن شک ھوا اب راترکہ ضرب ںوتلقےک کر نا عام یخ انچ ںیہ ےسر ٹولرکع نم اف

 روا ترانو درازب ستو“ لوو صم” 'نارھککیرگا ےن واچ دعب ۔ او لپ مدحب نوچ لرد راک رای ار

 ای لب نیر يا موس

 بحاوہہنادر بناج یک ای رد تم آه تب ناوضر نر ک بلع یرکم نار رانا رب لا... ترس اور
 ۰ . یک جوزی رافرط رد ار ادم لس ناوضر امد لاری ےن ںورنشاپ ےک ںاہو

 لنک زا آپ آ ےپاوج ےن ۂدابص دہپا رار وج ارگ کت ساورد لس ناوضر ذس لوزم گی شون تاور ےئل ےک

 تپه او راس ورش پا درک ےس ےس رک تے اءاٹ اپ ےک لا

 ی کا ےک ساروا نااوسضر تہلا ین رام بسود یف سرو نو ل ریپ ج ایک ام لن وخیکلپ ید ےد تاکو ون اداس روا یک مک لپ

 رصاخاک لت لا ہراہود ےس ورب کار عب ےک کج یا ایگالچ ساپ ےک قیلاتا ےک تخ )یک دہ بار تاک ق وج ےک کب لعرک

 لر عود. وزرا هک گام کاپ ےک ولت اک

 ایک ب اج یکلیررگکے درج ۳۹۸ کل اعلا )شنل ارس عم کج ےس ںوزہرمگا کج ویر

 س ےل کیس ر راول ںی سیب اروا اب فالتا اک فام ے وو ےک ید بو تقی زر لر ےن ںا

 رکا نب رام چ ی یا وک حکمت ہو سا فس لرد اقای الچ صملاعما فرش تو سد ایدرگہ لا ےن ںوڑیرھٹا

 گرم جا لانا گا کلب نیر راس لودر لا نا ار ےک ا تا

 روا وہ ج ل نامت یم وج وند 0 9 ېر رد ناک

 چاچا ےک کک ھت )وود رم يک یه ین لا لا مکا اما التم ب ا ےہ ولا ےس فر

 روم تاور باپ کوتال

 مقرون یس ایک ی و مک نایت یک پ درک یا لس شک 5 :ناملسرارمخ
 الات نا رگ دانچ حس وزیر وای چ رکو م شار انہ ےک سایت ب ورکر رقما احاکں اہووکے یم ےک سرک وکو ا ےن نیک ط

 یا ےئل سات ات اتے روک ں شور وار ال سارق کرد ادیب قسم رکنا اشک نشر

 ویک د حل یئاو ےا ےنرڈناھکس رار ےس قا تیب ید هدف کنج ای آرکےن روف یکرخط ےل ےک ےن رکتسرد ابد اک

 دیگ پرس هراز تا کیا سا

 را درگ کس ترقی وزیران رک دریک ےک کج ےس لوبا ن ا ن رم. اپ وب ے نرخ

 الچ سپیڈ نوش ت ےک روا یلایماکےک ار کل و ودنشاپ روا ےتت دا ذاحمےک واق یک روا ےس واوا ںی یو اورق ےک سا ےک کوا وکلا 2

 ۔ایدرک ناک وفا یک ادا کھ ےت لعل د شک زےک جئ اھہ ےک لیپ ماقمےرسود کب ےن دعب تغ ییا ےک یاسا

 لس رصد کس نیل نبش مس سان شتر کر برگ نا رم دریز اک ص بعد نب فلج :بحعام نم فلحخ



 لاد زورور کیف ولا آ 7 rat مل ۔۔نورلظنیاّرات
 E سچ چ جج چڑ چو چچچ و جج چہ وچ ڈس

 9 ٹپ ےن سا ےل یا یخ یار وی یو ورکی واخ ےہ یا ےن لات ےک ہینحافا لم دوو ےک ناوشر بلع ام حل رپ تبالاح

 یاو عال ناب فل ےس فرط یک سوا ناف اچ ۓاجاجیجبں اہی ام وکتور تس یارو رک ل وت تعا یک وع
 ات ترکمن تورا ہد کیک ایک

 لا ےک یا یوا داشروا ٹاپ ترور کس کلین اتچایدرکی ٹوک راتفدروا یدرکت دا ےن فاغرک مار :توانب یک فط

 ساب ےک بحاط نیا یھی ات کں ہوے عیش یئاپ ےک ںاہچایکہ ضرب ےت الع کیاےک بلعح ےن ںوڑپ ر گا نارود شا نوا
 کی ش لا سارا لاس فالخےک بال نمرات مات اه کوا صراط یاس ی اےس نادش دوا 1
 _ےۓاج اد رکےت اوج ےک ناوسضر رکن چچی کتے بع الہ ناکا لک

 اردک لات پای سا سو ایل دی واں ڈو ےک بعالم ناک اس شر سا :لشزاس یک ضم یضْار
 ناومضرروارہاطولا مم یت دحا ےس 1 ار ورک وا ناچار سس مرا لاری فلعرک قرع
 ےس انک مزال ل راپ ےک بمعالم نیا ود کا ہیک ےس ےناھب اول ورا ےک لین ان نیر 2 لوک[ برات ناممکن ےس
 ۔ایدارجنہاب ےک یم افا ںی ےن با کا انچ- ال

 لاا ری وہا دراتا مقر اب اا لیصف ین اے فوت واک وہ ل زام بجرب -7 اک عال کا
 ایر امد نا لپ ےک نم نا نایک زا ار یش ذا یا ےس سد نا گام ود ےک بعالم نیا ایر کف رب ہعلےک ہک
 ا تا ےک یساوورا روس اید اوور آتا ےک نقش کا ی اپ ےک یت اسب اطول

 7-07 اپ کس نیرو اران ےس پاپ ےنپ انب کیااکب عالم نب فلخ رز یر مانا
 ریمافا هورک جد پیف رتی سی راي ساپ ےک ںوڑیرگناودوپ ول ےسا ےن نیک فط انچ ایدرکاپ رب دامضدداف ںاہو ےن ا سرگرم

 دل یش ےت یشن رادمروا ٰخئاصرہاطوا ےن ںوہنا ذی ےن مکس ونک وب جا ایر رضا کما ےن تیزر مچ سارق
 -اوہ اور لش د23 ھقادیب ۔اید رز رز

 کس لابارط لا تن یاب ہل نیا ےن سانپ راترکورصاح کس ارط لیٹنا کھ رگ ..:ورصا کل باز
 هرو انکل ی رکا نا دک ا وک وال یبا ےن مر ہاشر ھوا ایا 0 7
 لک پروا سیلڑلپں ایک ن ںویناس ےک رامع نبارگے گم رکے ل سیم ںویتشکہ فو لغ ہد انچ ںیہ ہپ ہرصاحم ےک سٹشارٹوج یر مر

 00ص کارا اپ را تای دیر برو

 لب یر ی لس نج ںیہ رکے لف ےس شو ئا یک اعا شرق بلال مر بافت

 هل ساز یکی شاپ دعب ےک ےن رک اک ا را ا اهر... لم دارد رامت نہا
 :1 7 ْ پا ںیم سٹ نیشن انپا ےن ساایکہ دارااک ےناج ےس تیثیح یک دایرف اپ ےک سا
 ےارواایکم قمر جت مسلط ی اے لال یا جانی ھم
 ۔ایگہدعواکے ید کن یو

 نج نیم مایا E N ا تو :وارا ی کر ن اطلس

 لئا۔ ںیہ یکدشاور کوم ےک رک جج ےس یٹواج سی ناک ودوم را اوج جدا کس لو وف ناروا ۓاج ھتاسےک یا نیل خرج



 دش
 "رج... نورلضن رات

 ۔ےساچ ھت ےک راک نوک گی ددا ید یگ اکے رکت سرد راد داچ ےس

 ااو تخ ے ل لاد ےک 0 یم رعب روا یوم گیج کرب زم نب ةد ص رواق ن اطار عب ےک سا
 لاو رد نبش لک ص92 مزدا رام نا دلا ۔ یو رکی واب ےک ایک یی لسو م یتا ےک رک ےک دوووم ریما ورک اھت یک ریما سه
 ایر ج رک م ےک الع ےس رود کیا ےس

 یھب اح یوگا ناروا ےس وارا یکم رب یک ا ہد کا ید ما وک ضآ راس ےک صم ےن ںیلاو ںٹنارارھوا ....:عنلا اکا اک س ۳
 درگ نو ته باہم مکس سر صور ایت کارو کفر نازک یون ئو ہلا فرش ےن یا انچ ے کر رت

 ید گر مما ات ارگ روم لو ر بس ناروا ایکرکا ترکوں ولاور مکے ک سا ےک رک ور ےس اےک اک یک ےک

 یا ںی ناک دودو ریما ےک ہن اطلس ےس تاتو ین برا یت نیم لکو مے نویس شر فس وا... ار اکی واچ
 )شرق رنگ ناقص ایل یھ در ام ےک ا ھت ساروا ایک گاھپ ےس لم کاج ےینانچ ۔یگیجن وف ےب اتم ےک
 اال ےس سا ےن

 ایدرکا بس ےک دیت کل اس کا وک ود رپ ےن یل واچ دعحب ےک ےنڑڈوھچج وم ....: لہ ررواہرہام ےس نا ار بر

 ٰبجروا رس تالش کیا درک الہ دعو ےس ارد کلم ی ےس سنا ےن سام تام ےک او
 رولق اس ےک کک ا 2 م لاس یلاووکی وز نکے لات ایگوم لمکواعم یب بج اکے رکی کوری وا لا هی ترورض یکی واچ

 شر درس واچ دعب ےس سای داو لایک کا یئاھب ےنپاوکووھ ےن یا ال 'نیکوج یئاوھب دازںواماکں ا ںاپ واتر

e71 ی 7 و تا نص  

 بوت لس لر شی کا ڈی اک ا ےن یارک ی زرو فالف کے پام کج ل

 و ۷ فنر رگ یا اواو ر بودر کابرا بج لا را کل ودرب سٹ

 شرا دراز ںی ا اے رپ ےک یاب ب EE ا

 نا یر اکو لک ٦ےس لا اھت لام ےہ ےک اوج رج بکس الاهج اون ا ل ” قىپ ع سبک

 ندهد نر ور اچ« ےک ےد تسکقوکن ایپ ےس ےنوہ رتاط ےک نامه (ھ ےس لو اب لرد

 ےک ول رکا یاب ںونر رب ساب یرت نال شاو کیا ن ےن لا نام ےک ےب ایگالچ ریکاطنا

 ۔یاد اے عوف وی ماوس یک کن اات ےس م کج ےن نکتے ۃنسیک ا ناب ات ےک بحیلاشنانچ ۔ےہر

 رشک ار کو لی داود رپ نرگس لوک یر وب گنبد هام کس ناهید یر مقوا

 یر کی و یتاوگ کت اب لا ین لیپردپ روا ناصر ین ےک ںو اسیر« ورگ ساوه و صلاح ےک ۸

 یاد رشاک سلا ےسا وت ےۓاج آں یئاو ےریق شناس 1 بج ہک اھتاہکہ یم ےن سا ھناھت اگل ےناج یاد کلم ےنپا بجدنسا ںوماباک

 یکی دنیا کا را ی صید ات فا شیر لیا با انی درک

 بلک تای اب رت نم تافاضم ےک ساردا ایگ اہو ےس ےس دارا ےک ےک ماش لو ربع یا... وکلا
 کلا ےن یک ان یک ید یون ےس یا ےک یا کوچ نوک داوری گن ار ک ہیک طا ناوسفر نا ککے ک
 طووول یاد ےس شل _لواپرو ی نا مه اه لو یک اطناروا رک مي تاپ

 لاوزو ی۶ اکی ولا ل



 ا 7 FON سک م لج ۔نورلفں ا رج

 نی بسایلرکضق ۵ لا یک لو کس ںاہ دوا ہا کرک ض قرب لسوموشےک سا ےن وف کھ ناطلس کی ٹر لا ای ن جے
 اتل اش یک ر تست نہ یک ںیم ےگ لج رک ۰ ےک

 نیکی واب ہیر مرت تاق دت تڈ یکی گا 0 کں وفداوہ ےس کرام ۱لاهج
 ےک رش ان نیک روا صا لی ےل جم وفنی رن 2 اپ تمہ

 نب ہدغب ہب قم اکل اوج نادر فرط کی ر م ہوا٢ نر اب ےگ رک
 او ےک اھ ےک نج ودفب ےن ںوتارسہ ید ےد تسلنوکں وزب رکنا واے لے یرداہب ۃدرھچبر اوہ نام اک ع رون اہل واں

 نافصآاپ ا زوج یری اداس اپ روا درب دار لپ طے نادات

 ار اچ ناب ےک نہر 7ھ, نی ود نا کنز رم اھل دت پات ان نو انچ “اچ وہ رایتت ےل ےک ےن تردا وب

Ah 

 کار وخں او نارود سا یگوہ یا ۃدءاھت مکا اک ا ما ہورکواز آکر اک نبارو نت سست شن, نوعلففذ#
 یا اچ ےن سو اکے رات اما ےل ایہ ہت ع اب ےک ںویشاسرب یکں وزیر کورٹ اک

 قا کو بت تار راک ی سلماس علت یا مرا ان لا باتو ما
 ےک وم نر کاو

fiنادرا ماتا دا فو ی شاہ ےس ید یکق راہ فر در نسل تاک لر طب عن  

 ےس یا روج یار ڈاک کں وہ کا اچ ےک اھت لاش یھب ہال لقں یہ نج ایگماترک ر ےل یکے وز رگ تار پکس
 رے د كابا کن اچوکں ولاو س ہےکہ رو ےس ناو رسک یا اب شور وا رعد تستر فطر اپ هسته یاهو راک

 نر مق اہ ہد ید اپ ےساےےن نیددفب ایٹ رقما تیم لش ل 0 ناشر ںی رخطرعب ےک ا بردا

 ںوڑیر یو رک رت هال ےن نا مک کر مشوا ایت اک کے دکتاب ےک راگ یا طار. :ںایایمک یک ں ویی
 امر تنگ لو روا روا رگ یم نابعشوام مدار اچ« نورمن ل یخ ترلاس اک اروا ات یر اج لس: رام

 1 ارس 5 رت اطا قدرت جک پت ؟ے یاد رس یکن ا۔ے 2-1۸1 رز لویقشکی کار وشروار سارا

 ےن ںوہنا ےگ ۲ے ےک ےرصاوحم ےک سٹئاررکل بش موروا یوارک مگ ول نا ےن ینیودخا نار ےک ںرتما تیم ۲ 1
 IEE رو یر ايم یخ اک اروخ اپ ےک ںولاو سیا ایکو تک ہہر اکے ہد یکن ش یی داگل ںایج رب لاہ و

 اب ترافو لات کس رگ نفره گیت اپ یک

 ےک لاہور انا لابی شن لیوا یل گن لیپ تہب ےن اح ےک سٹیارط و :شزاریشرامن نیم نی لار

 ے ںاہ روا ایگ اپ ےک قم نب یکن اطلس: نب لت ل سا اھاب دےد سا ضاکشرکک نام نام یکن اج ےس یک اطلاع یھب و
 اید رر رق نار لک سم ھا مری اک ادب ز ےت الع کیا ےک شذ سار وایکم قمر یخ اکس ا ےن یش کا نینجا شم

 ایر وا روص, تور لک ار وب زنا لس کس ور ناب دعب نور 1 طبق پل “ار و یہ یک یکم. دق یب ادیص

 ہڑی یب لقشپ ںویتشکرھش اساکں و زی رر کاوہ ںی اد لیوان نر هر شوک الا کر یری ادیعر دا نی رز میرم
 ےس ےس نیودفب ئت سا۔ےھت هس ںی و وع *راد سس تہب سی ناچ لاو رس مرید کاروخ

 اک رے لس ۲ در یاب قراره ررط ایلرو ار گام ادیصے ںوتسررےس یک روا یر ر شکر یروا



 ءء2 0 ۳۵۹ موت 7 كورفت

 کے مر ڈے اور ےس اےک لامتسا تال آے او ےۓڑ ووت ںوہنا ںاہی یورک یا رج ےب روکے ںوہ ارحب ےک لا نروص

 ہا لیا سی گو الا یکدامج ہدریغانچ یک کتا ۷ نانا یکن اچ ےس ںوزبر نا ےن ںوہٰنا ئل سااھقاو ولو ترو ےب جورعو یک اکن ا ںیہن

 ید کل زی رگ تی شک یکن ارکناالچ نشر بوی ہوس کیا کت ند سیمی پورگک یاں ولا ےگ وہ لات کد
 ۱ _ایگلچ لیئاد نیو دب وا یار تر شل

 من ما یار اک ٦ ںی تر ارس لجن کنار تسکین اف کر صلہ نالقتسع ...:تاحقاو ےک نااقتسع
 یاف کج رک ےک مکتب اسکو طخ ےس نمود ےن اذا ریما اکں اہ ددفالقا سراب ےک سا۔ایگوہ نکل اہ یے اتم ےک نا ال

 ی

 را ا متفاوت کد اور فاک کیا ذس رای یچ صلح ۵۰۴ :نالقسکم املا

 یر و طی ےہ 8 درک واب اک کت ی ےک یا ایکو موکل انبار لک کن اتو
 ۔اھکر لاحب وکی فا سرخ شام سا سالن کس لا

 یخ + 2< 1 آدم ےس پو رکنا گیا اے رک ل ورحم نو گراس یکن القسمےن ہذالفلا سعب ےس ا

 مات نالے بود ام کی نسل اخر اه تعارف اح کر ما ڈرام ےساےک کم ےن ںوہندو
 ےک عد تالماعم

 اےس اے تک لو لر ری ےک ب ااو ےک رہن ےک لوت ویک ۸ راج ااکس نم ںونارلسم

 ہررقم کیادوا ؛ہنالاسرانی درارب سینب ےن ناشر بلع ماہ خان ۔ایکرارصارب ےنرکدئاع سن نا ےن ںوزیر گر کت اشوک

 ےس ما ےک انالار درارب اچ ےن ار یش مئاعدداہنالاسراغیدراج تاس ےن روص مکا ایر کر وختی د ےس ریہ وا ےس ڈو مواد
n 27 Nلیے مج  

e 2تے تن  
 تیم فیل ار ی ورک سرم گوی روا فرو و کد ےن اھ ڑی زامن ےک ر اکو یں ووا ناتا اچ

 ورم کت الل ارادروا اکو دعواک

 را زود حس سل ناب اما کیا ںیم دسم اج شی ےگ اےس سا ....:دایچ ارب یگرایت یک اطلس
 دامان اس ذیل اکر آی کوہ سام یک سه روا ںی وڈ ایک کبری لات هک سفری وس

 طب اف لا ہب رک ا رات یکداچ ہک 5 کی راج مع ل ےک ںونارلس یت ےن ناطس یم انچ ے رکن تالاع کا درد نا ےک نوالص

 ںی تا اب برش ابج میس سارگے رک یا ٹپس نان ناملسم مات اس کس ووشو

 برو

 ۱ ما سو انار کے تب

OIE)ےک نب ہر باش رم )یا ارا کا اک ار( ٣ )سس نر رب نرو  



 لاو زوور کیلو لا آ ۲٦۰ ودر م لج ..نورظنایراج

 ۱ اوج کر شیزافلوا نی اعجب کسا فرط کا
 نووی کوا وف یال ایل رک رص ای اکی اروا پر ” سی رحب ےک کا ےک ےل یئکےک ںویئامسی وا ںی راس نا مک

 سک 7رط یکن ارترکٹ ہیچ سیف ناملسم۔ ایک اہک اک زین یم نرم ورش گنب ےن لوج وف لوفوداوہ بجرقےک تارقےایرد ےس

 ایارک ش نام ساکت دوا در یتذاکک ادوخ ےن ںونا ںہد۔ ںیئنی گی پر 'فالخ ےک عو جوفزی ارگ یر کر وی تارف ے ای دو: گاہ ا
 ۔ایداھب لا دوی شرور وا

 نا رگ بج لیپ ےس اسکله ال بطور عرف راد لا سنا
 ےل ےس قو ربدد اج اوفازیرکا ےگ لا ھتایکضیف ےن ںوہئارب چت ےل نیچچدق ہو ےس نا ے ناو وف س یہی کپ فرطیدیز#ا
 تب تار ےن ںوہنا او ںیوچنہ را “جافاو دت یکن اطلس نارود یا۔یئاچع ات بوخ یہ لاو سلام سک لاو

 قره عیب برگ مقر ی

 ماتم ساب وشر یک ییا راک ا ےس ںی یگ فرد کام نارد ا و :تافو کرا سب نامت
 این کاري

 ۱ نی روم نرخ مک شو تند سای اب بیت نمره یکن اطلس۔ ی
 فرم کوہ رت اواو دیت یر چپ ۔اید جمال وزرا وفا شل سراب کس لورم نا تار اپ 7

EIDEےک وہ ناور باج کی مافارواا یاش ہ دتا قے انا: یا یوزر  _ 

 مک کل یاس یگ فرط کر ارش ےل سالادا آں کپ ےک نیر رواد سن ناطلسزار یش هر سا

 ۔اداگڑبرود سیا ےک کچ اک ا یھب نوا ید لت ےس ںادود ےل ار رس ایک ا

 ییا ام روا شک یا پا ےن نیودفی مکا یدکی سدا تیب دعا ےک ےن وہ رشتے جالا یاش :هر صا یس یر وص
 ذوق بلا منا ہدنئامناک سا ںاہواھت ورک ےک تمولع یھ٤اڈ یکرصم یی ایلرک و رصایماکرو شی ےہ قوه دا
 ےک لییفواایک۔لممہت خس ےن ںوہنج ای ال وکں وناوج ورداہب راہ کیاےک سٹیارع ےن گیلا زا درک لو رصامےددم یک وقیلۂداںوترب اد
 _ رم کج کن اکر رواد اتر انس سساوس 5عمل

 -ٹج رت یر مے ےس وو 2ر 7

 رح رروا کادوخ یکن ا ےن لاگو ہ ترب علت یوا یورک ورشانرکف اصوح لب رز ور زیرا ۳
 ےک ےس اگر ےس سار کردنی کی انچا بدرب تساداکد 1

 ےک نا نیکرفط لیک کادہادیپ ہرطخوکں وزیر گناةاپ ںی ا << انج ناصقن تہب ے اے رل قت ادیص ےن نر طرب

 یک ق دنخروا لیا اش روا یکدم لب کن ارو ایہہ روش نیر غطدعب نا هکر مه رصا صبا رک ت م لور
 ےک کل ےن کت مم

 ےک سات ےک ناب یوالی تاچ دے ا وود رکے اےک رکرلھچ وم مح ۔ ےندودو سرما مکاحاکل سوپ... لات اکی رک

 ناب کس سا۔ایگالچ یاد روا ےی درام یتا ےس تبکروا ئل نکس کرم موم لام ےک کش ےن نایک شر نار جاکر ٹن لے نل



 لاو زوور کی ولا لآ ١٦۱ هوو ص... ملم ںی نورلغى یا راج

 ساره رقم کس اس ال چارت ریال ایکو م لاقتنا سم ےتالع ےک رداکن یداکیریما
 ےس وہ تسرد تال احم ےک یار ون ساحر یکاطنا نار ساچضاھپ اکش ادب ےک سا ایر کل انا سیم ےس ایمر د ےک دالر وا ایک برای یک

 نار کےک شر روا نب درامہراوخ م ے چ انچ سیکی ھشماں یج وف ےس ںوقااع فلم ن دودویریمادعب ےک سا ....:ےلت ےک رودومریما
 ےک تس ںوقالع پا وج روا نار کی اک یدقملا تیر ےل ےک ےل اقسام اف اهر نگر طب زا
 مپ چ انچ یاس ےک کا عر تل ندا ےس ے دارا ےک ےک ا دقت تیم ےک کرو تارے اید ناک
 ےگ وہ رق  ندرا ےئایردروا یر هر یاس حس تب ےس شی ناروا ےکاھہ رکا یک ساکت یی ںیم سج یئوہ کچ تسدربزوک
 -الم تیغ ام تہ وکںوتارلسم

 دتا ےک نا یھی یک یھب عوف کہ کاطدروا سٹیرط یم ےس ارے نک اد رکاھکت سلک بج عاذفا:یرگ...:ایافصخ ایک الع یی
 نیس لو لا ناو بام کرکره انا کتاب کیا ےن ںونارلسمے وہ نزرچ دومرپ ںوڑاپپ ہیربطرکوہشقنم
 ےہچو 98 امو ت کاروخروا ےن ورود ےس ےتالع ادل ای درک اغصاکک ےت الع یڑلسن ایمرد ےک ردقم لا تییب روااکم ےن ںوئاملسم

 ےنرازگں ایچ دودومریماروا ید ےر یٹھچٹوکع وف ےن نو 2 نا گارد شراہب ملی کاھتیب لاخ یئگںیلرفصاا نم

 دیگ نش
 ےسے زین ضیا ےیطا ہقرفوکرودومر ما ےئ وہ ےک آی اور کپ زامخ یکے لک ل والا کر اس کا. :تراہش یک ودومریما
 ےن ھم نلاطلس دب ےک تداہش یکدددوم اھت پارک ےس یاو روم ریما کاک م ااو یب نیکرخط مکا ح ےک ینشیدحب ےک ساابدرکریہش کم
 ملت مدد ذس ناطاس انار روت ےٹ ےنپادھتاس ےک سا ئل ےک ےن رکواہج ےس ںویڑیلسواایکر قم عار لا اک کشی تمہ رن 1
 - ی کت عطا یک ا ہد کا یکم اپ ےہ وا ارم اروا

 کاپ ےک ن ےک دوووم ے اروا وم ناور فرط یکر مع یاہرمزتج روی روا ےس و٢ یر ف ی داھج کر تا ا ام: گز نی لادام چن انچ
 ےہ ایکن اور اس ےک کک ی اک ایا ےس ےس ےس کارول ایکو ی اک نایک زاخیا ماع اک ا خانچ ایکو صام اک ن یدراب دعب ےک سنا ایل نشے
 یکن و یا طامش شود ےئل سات ایکوہ نر یخ اک کارت کاپ ےس نا یر مان رک صاحم ک تن دزتم هجده ادراک بم جو
 نی بنر کل اره کس لار نا اکو یک ناف مو شرم یم ے١ ۔ایک اچ برق را کادر بم
 نوا سا اوج ایک اپ ےک نوا ساوکم اس هدباخ سقم ی انچا یکم باغ دنع اکے کت عاطا یک یرب ناب وزیر ذس سا
 ےگ گاھ یک اطناود ےھت دوجوم یمج ساپ ےک سااذہل۔ایکہدعواکت عطا یک واملس روا جیک ےن روا تاودد لام تا ےک سا ےن

 مای ین نذار نے دودوم رم سا ویک اھت ار ےس نیکرفط ھی اطاس ....:یرایت یک خ وف یک اطلح
 ےس لوز رگاروا تداشب یک وود ناوک اطلس ابا یر ےس رب یک ا کوک اید ےھت ساک ا یکے یز اخلی ےک نیر درام: یک داضب الھک

 ماسک لب یر ی نرگس نار ما ذاکر تہ تفاط ناگوار تب تس هجد کج
 ےک :ییادوا سیل ٹمخ ےس نیکرخلردا یزاغلیا کد مع یا ےن ناطلس ہی ھب حروف یک ہہر اروا لوم روا یر تسر یہا کیپ شیما
7 ۱ ۱ 

 بطری ید ےس ماظم ےک طمرروااوہ اور ےل ےک اچ سمرج لہ۸ نامضعروامر کشف ...:تاحقنفی کر کیر اطلس

 یخ ہداکن اطلس اس ےک ںوٰود نا ےن رکن اطلس اقشار سا راس ایم جر او ات ارواح کناری
 ہون انچ یگام درد یگوف ےس نیرغٹروا یزافلیادوااید لاثوکب اوج هو زر مکس رها کس نا بل شرت سم يک چ



 لازا یبا لآ ۲۲ میوصح .le ...نورلخن رج

 بل ذاطلسےم رذےک نس اروا ںاہو رکے وں وراوسرار چود نولو

 نام اه سس روا یر ام توا تو نت ےک ہک ےاواایگالچ اج ےتالع ےک نرخ نک ریما رکھ یکد تلاع ری
 یم باز e و ریو تاپیک ذکر اعم ےک مے ن اطلس ود حرر طا یدک ساک

 گانے ےک ایی ام ےس تم نر زیاں اروا ےک ک نا نگر خطروا صاونفا سٹہ زاغلیا جوا ....:ہلصیف اک نج ی
 قم یر 9 سرر طروا تا تی اپ ےک نامش ا یر ت کے ہوم ضتق بار ادم
 توا امر ںی کر ےک کور و کے اچ ی لیہ یم و بی ںوناملسمیکایک۔ یف روا ےئ وہ رب ماتم ےکیمافا بسود 4

 (+ھ""ت 4 0 وج وم راک ونا یاس روا ی آم وہ اک کورس بج .ےج ےک ںوناملسم

 لا وب تن قدرت ریسک خر اکب اطرفکن نت ںوناملسم یش ےپ ا۔ سکی شل وقتا کاور
 سا لو وکف رط یکدم جوف رس زر یم لات نجا ۔ےمافا عقد عب ےک سا۔' ایرکر افر کوکم اح ےک اکرم نور نوک

 ۱ اھت ںیم یت ےک وز ورم تو:

 اور ےک ےک یوم لام روا ناما و اہ رک اپ ایر کد ی م اروا یک کیپ فارم کوہ ہدعام ےن کب وی ریما ےس یھ ر الس
 2 دید لا پند ی قاری

 او دریا ےک ےس ںوناملس ںیم ےس اررواالچ ےل ےک ےل اتر کی وف ادا یاس او اپ نا رک لا
 رس ےئل 2ت 7 ایدرکع ور انرکل وں ومزالمروا ںومالخ نا ےن سیر کد ے ےن ساپ
 رییس و نرم« کتان کنار ںیم ے ریگاکں وناملسودز تبیصم ناروا چیک رکے رگ اب کس رد ریما شی
 رم رای بوس نوری تیلور یکم سا گپ ےن یئاھپ ےک یارک یتا رکو داراق

 ےگ او

 یر پتہ شو یک و زر کناں یم لوقالع ےک ماشروا باعروا یئکیچ ںیم ںوقالع ےنپارکاھکت سل فاسد

 لر یون عوض ی ی راک رپ ایمر ےس الم تت ےک نخ ےن اذار ارحب ےک ا :گہ یی ضرب ہلیمر

 کپ کاپی ل اطا کتب دسر لی چقدر را لب ورٹنکرمز ےک ںوزیرمنا ئن نیر تط مکا اک شرا
 5 اپ ےک ںوناملسس تم راو ہلیمررھب۔ ایگ آل راو نشر وورو رد تستر ایلرک یو رابدد ےا دوا لاو

 رگ زرد لا

 بسر قيمت کر اید ےس یا ایکو م کالب نرو رغب نار یکی ں رقما تیب س ھال :تکالب یکن یورفپ
 در یا و ور دو وم یں | ناپ تقو لاگو کالب ے مقتدی گ کیوں رتا تیب ےس ای

 انا ےن نا نارگیل نت کوره 2 سه اس ی نر اکو : کس نیرفط

 لی تان روا فان طریق لاک وفا رک هدر لحاف دو کیر مهره نرخ

 هرات نرخ نو« مقاصد روف ایکو انماساکس ا ےس ںوج وف یکرصم ایہ نالت ےس لاپ وردا
 -ایگالچ سلاد یش داایکادایرکشاکن ا ےن سارہ سا ےہ ایکع تے ےنرکک نج ےس پآےن نار

 نام ےن سادہ یکرام ٹول ںاہو ےک ر کہ ضر ہعلقک یارک یک ت اعر ا ےس وے گناہ کٹ عواطاوکن یلرفل لم یس تاعرزا

 یر ست



 لاوزو یو ۶اک بال آ ۳۰۰ ید. 2 ....نورلغنما رج

 نام ےن لوہا ی ترتر یما کد 2907 یک ورکر وعاش ےس رد ییا وھی راک کابوس یا اچین ڈے ناوک روب ککلا

 تی 1ض ںیئاورکا اھکت سل ن املس مم یی رگ فو لب وخروایگد ےد تسلشوکں ونارلسیواایکلمادروزرکل یک

 کتا ارلگای کہ دعواکے نر کودم ےن سا ایپ بل ےل ےک ےل دارا کفی اپ ےک یز اخلی نر طرح ےک یا 4 ریز یر نارو

 یا ریز اخیرا اب شور ونک قم نایاب فوت اس نرو لوکس قوس نوزادی علف

 ہرضاحم اک بلع واز گاج نا رھپ رک لیاقت لوزپرگارکل تگ وو ہک ایگوہ :زاور نیدرام ےل ےک ےن رک
 ۔یکر کھ نا کر رشد پاس ےن ںولاو بلعایلرکض رب ہعازم دوا کرک

 ھتاس ےک سالیپپ آل رکشلکرارزہ ںیم لقشم نام ائ اضرروا یئاطف عوف ےس نیدرام یزافگیادحب ےک سا .....:کیمکیگ وف ایکیئزاغٹلیا

 برقی براطا ےن عوف زی رگا۔ےھت کیر ش ںیم کچ یھب انج نج ما نب نااسرا ناف ریما نارمکماکن وراء یفانکزرش نب کلام نکہماسا

 لم ک تارک اپ رم ےک نا کز اغلب رکا یوس اکے ہک ئ یب ےن ںوہنا مودعم تار ناپ لا برق یر فن لت
 نا -یک یا بوق یک ا ےک اروا ےک دام ہن مور ایکہلباقم بوخ ےن ںوزب رکنا اب درک ہت ساک شرب نوفااروا ایلوبروآ

 ۱ - گور فرگرض فراتر ارس اراک

 ملت لانو راش کی یکے ہیبت رکے واں ویچ ایس ھاو و نت نارلک شان لرعب ےک سا.....تسل یک نیکوج

 سنج یر نیس »کس بروم شک دات ںی تپ یس 1 مانا ںوگول ینا ۔ایگ مس کرام ٹواروا اوہ رو آ

 نا رپ ںی ںاہوروا لب یاس لا ایر جم رک هر اوہ تاور ے ےتار ےرسوددوخروا جی اس سا لاد

 ناال کروایا ن دنگ سٹار و وذ یوکن یوج عادطا یکے او سا ۔اڑوھچمر کے متر یل ںی ےک هک لورفته سی
 ۰ -ایگٹ وار ےن نم سانپ ارب روا کد و تست ان لوگو الت

 ےس ہر صامم اک ا کتے رع لاک ن یسئاروااھڑب فرط یکا رش یئاھپ اکی یز الا یش مار... و کی یداز آیا ارت لود رگا :

 چار نم کک اٹک اسا آب ےس اقم ےک انتی لس که سلم سر ۔اید لپ ےس ںاہد اون بایم نام

 یگان 0 ےس لرلو ید لیک لرد سارا سکس لو روم اقای تس لوس <

 ودر درک اس لول ول بر ورک کر طر شی رواایدرکراکنا ےن کلام اچ ناری ر کد کرلے د رت یہ ےن ایکو راگ

 هه دی ارضا سد لاعبوا اشک ا ناطیشا تب ھت اےک لایق تم ترس شا

 نا ےن یا ےک یا ے ازت کرک لق ید ےک لات نر ماکت رب ترشی قم عاری نب کلا ام ٠ کج مت ترول

 نا ےہ مارب نیم کن ام کسی آکے عو رصد ھا ےس ےک ےس الق ےک یا نو رخب ناجی ٹپ سود قا لر کمر صایم اک لم ےک

 ےل ےک ترب ترف یوا ا لس 919 کلا یراق ں ورضا ےہ ۔مود روا نی ودخا نار ناروا ید ےد تسلقیکں وزیرمگنا

 دیک نام یم یم ےک والا قر ےن کلا دعب ےک سا ای درک ھجاسےک ریو نیل وج سی

 یدیقری راے زاب تام ےس ںوراک ل اا ےک لای وت تاو یک باب ےس ترب ترق مرہ نب کل توں. ۔:رارفاکںورسضا یلص

 رکورصاھم اک تم ےن لات ای ؟ یاد کلام بجرھچب۔ایلرکض قر کج ےن ںورفا یقابروایگالچ یش نا ذت نیو دفب ۔ ئگ گاھپ ےس عن ار

 ۱ ۔ایدرکر تم سد یہ وٹار سود کیا اہ ہرواای لٹک ےس نلاےاےک

 الا ارج شلوغ ضابوا_ نگیجم ناکام 0



 لاوزو حر ۶اکی ولا لآ ۲۰۴ مور... مر ب ....نورظ رات

 سلوک اب 7 رز تفالخ یافروص,ث ...روصش
 دو ےب فرا راک یا وحس ام کیا ںاہو سل مع نیر لی شاداب مارک اک ٹک پا
 یہ یہ ئل ےک ورید وا یروک یخ یف عر الطا یک ا باکو لوک الخ ےک تموت اف ہنروا یک ییہ دیت یئوکل ہک ای ہبطخ ںاہو ےن

 ۔یگتساوخرد

 یس اف بس شابک یکی کش ید باک ےک سا ےن ناچ :تالاحےک تسوک ناف يروص
 ست ی پس اور لاری سیروس نزار لاو هوا ایم هر 1-یک دکل
 رس ےہ فرط یک 2 نر روزی جین لباو تار اید مر وسم شی رقم کز
 ۔ے کس ۵ 1م قادر ۔ایگاچک مان ترذحمہدعحاق اپ یر اقر دوج روا

 مار پاک لس رک ت ے رو ےن ںوہناوت ےایگالچ لیئاو ےس روص روس لاو مولعموکں وزیرگنا ب | تیس ام لمت کل وه روص

 ناروا ے ںی اط یک کل باقم شک ورک روا کو الط اوم یہا ےس مام ےس اہ ی انچ یکی رات یکے س رص اروا یان
 له یک مارا رد تو کد تای سان یھب

 دام لاس یار اکر ای شا اہ کس روس رک سا کس نمد کاخ رنشپ کسروص ےس نور. : ریز یک روص

 ديد ولو یقاب ےگ ےن دد ےھت ےکاج ےن ناماسانتج یکے اورہ ارگ دوسر ش ےن زیا آش لولا

 رکو تر سک رک صاھدددالچ فرط کب اطرفکو تا ےک نار ا ۵۱۹ روا سیہکی ھشن سیم وف ینپا ےن یت... ںی ہرا
 ےس ںیہن رواں اونایی وام رم لاو مر ین رج افق لات بلد < سا
 دوروا ایک رت ن امان اوو ےس ےب ےس اروا ایگ لع تی ۔اوہ ناصقن ت خاک وناملمی یش گنج س ا ید ےد تسلقوکی ٹنرب رکل ج ل

 هلال کا ےس اھ ےک اروا درک تا ےس کاروو ارگ رک ام کذب مکس روتر فید
 ۔ایکڑہ لاقتااک ا ند ل ۵۲ رگ نا رکی ۶

 ین ماش سارا نا 7 ایدروا ہیسزجلا؛ لم ب قدس آن یز نی لاداگدو ن اطلس عا ےک کا: :تمولع یک یادتان گز
LSEبنر تلاش کیا  

 اگے ابرز

 ہک ےگ ںی رکن ایب یف دھتاس ےک تبللس یا ت امام ےک ںوگ یہ نا یکں وزیر گیٹ انچ قو ما تا ات سنا گز
 لس لنت ل فود ۳ 2 کن ای ت العدد فر لام ی امم نایب رک

 رگ اپ نج رفصل روا نو ناور ےل ےک تلق رہ مشڑروا یو عم مشن جاوفا یس عب ےک سا لم ید نشو
 روف یکن یگ 12 ےک دم ییا :گنلود انچ یگامدد وف ںراد رم یارک ہریفورگراد ےن نیرفخ رفکےک شب .ںیربھت

 ےک سا ڑپرگکےس ےڑوھک یم گنج نادیمودہکک کںاہیاہ اتڑل گن ےس نادوخدا ایپ ےل ےک ےب اقم ےس ںویویلس رخ اھ ھ۲

 ای« لات ی یار اوپک نرخ ےگ گا اھب بسوو ےک ساےاکچ یکے یاس

 ی بجز ایکن اصقن تب اک عوف دی یک ونامکرت ےن ںوہناءایکایچ اک وفاملسم ےن لو رگ ژود گل... :رارفاکں ویل
 ی لورم یار اما فکس لب ۳ ی



 لاوڑءخور۶اکی وبا لک ` r مدرج م ا ....نورلخ نار

 هاب بک تلخ کنار آن بوک رک اتم لس ارو روف تک عیدی ا چی اج نے کا رم
 ۔ےل گاھج ںسؤاپ یخ

 یار نشر نارود یا ےرانب مارکور اک ےن رک وک خد بچ ہا ما یا رگقل یداوت اک ں یلص
 = اس رنج که ورا مارا سور طروا ےک العنا( ر تما تیم رھی او« لوض ات ول ویکی روا او جانور تقوی لار وا
 را ود سیم کن راتا انا ےن وہ ہتاور شور عوف ییڑب تہب کیاروا ۓوہ نکا بس تپ ]ےس صاقتم ےک تراجتروا تراز

 ےک لا رک و یی رکی مشک فراوسرارج ھش آے سیم وف یک وفامکرتروا ںوبرجےک نیکرشط عد ا۔یھتب اص ےب ون جر وف لپ روا ےھت راوس
 الرو رص اک س ارواب نشو شیخ آ

 رکا کاروو دسر بروا یل کر ےک تراقو لوارام ٹول جاوطودرگےک شو ےن 0ں ریل E :تسلگا ی ل ری

 ےس تسر یارک رر کشا یاوکس ا فلا سش ےن سا یخ انچ ےہ دوجوم لی ناروحتسد کیا لکی عطا وکی کا جات ال

 کت سل یکن ا بجوکں و ذی رن ۔ایآف ول ق٠ز ےک رکے ضرب ناماسےک ناروا یک رپ لوس یاران تک لس کس بس قم
 ےک مقدار رفاه را کا کن ا ےن ںوناملسم ےگ کا ےس شیر کالج ناماس یراھپانپ ای مرالطا
 ۱ دایرکضق رپ اےک کلیپ سوم حق ےن و" دین نار ہیک ادب

 میلا روا ےک ےس راب یک راشی وت ایک ھی نوش سٹارطروا یئوہ عم عوف یلامکت یکہ یز جلا ںیم ہمدان ...:یئا ٹک سیم شرط

 بد تست را رپ یارک یب رھی ردااید ےک ےگ آسا ےس لامل ای آپ ےٹاقم نارمج یم کن کار طر کوکو لام تروس ءاوہ لصاح
 ہور ایل رص یک ا ےس ںاوناکر ت پخ رھپ یل رکی رتب حلق اہ درو یگ اھپ فرط یک لق کس نو ایم بنات ارد ید
 ایک ےل ےک ےل ام ےک ںونامکرت ےک کے ٹکا یمن فرط ور دیک ار ھت ےک ںی مکا ںی نیا تقو ےک تاب
 ہد ےس یاب یت کرک ھیچ اک ن اع و ناک گکچ ۔ ےک گاہ فرط یک نیمر ود وت یگ نوہ تسکقوکں ول ج کی تیا رات لگ زوا

 ۶ ٤ 1 ۔ےئ ]لاو

 نا لا کلم سٹاک اروا یر لاتاکن یر فط نم روب کام ےک :سس ضق کس لولالس لا
 نو بورس جات ناملس پکا ایک رر طی اروا یکم رو رش یز رو فالف یکے سان رکھ چور سا ےن ںوز گا انب نشا اک
 کیت نو مشی ورک درک جا لاماکں وج تود اھ ھکایخ سیا ےن کرولملا سا نیم ناما بس اکا
 ےس ںاہوروا ایلرکہ عقب ارگ بتن لمم یک ا ےن ںونادلسم ايلرکهرصاتاک ار یت بیرق ےک ی اتاپ ںیہ شاہ رفع وامروا
 یے ںوتالع ےرسودظنا۔ عبد لاڈر مت یکے لا رب ندورروا یوم ر وص علت خوفودروخ تسلع یکن اءایدرکا افصاکں لم

 ےگ چ لبه کت لا یاب جرعه عام

 تر تام گے وف فرطیکف یقش لاس کوما ٹی شرم عن ...:تیام کل عا سا کو لم سم
 .ںا لوخود یار وا نامے یت :یئط وف ات لورٹنکییزےگ لدنج نب کاوش شر ےک میت یئداد ہقالعی ءاھق اول اپ ما اےک اریصروا

 سٹی ھم ث۸ ۔اھتاتیل ماکاکت لات یٹپارکو کر ھتاس ےنپا فلاخعےک ےرسودوکب یا یکے شی وفود نا یھ دروا ےھت ےس ر لا ےس
 ےک ےن ر ڈے یاہو روااوہ اہک پ ں وییل نٹ یک ادواایلرک قلعہ ےن کوم

 مه اتم نیرو ےہ لپ کلم یر یا فطر نادر نار
 چارت لوم تبع کرک لو بنت یی اھ کدن سا مااک شا ج سیم تافیشزگ... 3



 لاو زو رم اکی ولا 0 ۲+ میدرص> 2 8 نورظ اترا

 ها کم درک اافصاکل وب وجوم اس کس اروا ایگ راک کروا ادرضان یرط ےن یا ایک
 ید ا یک شک ےن رک ی راہوو ے کو لما سے ںوہتا زیاتر صاڈیاک ی اچ یکس وقالع نا سیا ۓئگ کاھب بناج ٠

 ۔ایہ و ہرباعماک

 زج ےب آلات یر رب ںی یار یت خاو ناایمرد ےک سٹڑاقروا لئا طاق لورٹنکم ز ےک ہقید فا ہر زجج یئانہپ ج :ںیرتیرفا یم
 اات درک تا ےس ںاہواک اا ی نص تقفو سا ےن ںوہنا ےھت داب آےس تقو ےک وہ لاد سٹ رفا ےک نو عکس بیپ
 ورش کزارد تسود ف کا ےک ںوناملسےن ںوہناروا ئی کے وہ رذقاط یت یک یک وزیر کناں یب ںوقالع یٹاشروا ود سیب ےنامز
 ںوربشےک ابو ایچ شرک روا پد ورک یا ےک ںی داپ ددا نارا ےب ھام یس یو ورب نار کل و جن ام یدک

 اس کس هرمز کج اھت ہر مشاوکلیم تم رااک س وا اھ یھی نج قیم نیر جار مح کیا ںیم ںوزیرگناینا....: دچار
 ضقب ےر مج ےک ںوناملسم ےنرجار مکا ام زر گنا ذن ایک ہمت امن ےس یک (ERTAN السب ج امت
 امر کرک

 نا اچ اسم السا ٣ نٹ قلع وکرج ار ےن ںوہناےج ےگ وہ ات کوچ نوت له یز یدک یک
 ےرا EL س یہ تالے زی رک ےل ےک ےل فخ ےک ےرصد یا ںی یگ یاس

 سنا ید قلاب دار طو ول اھانھچچ ےس لاوج نج شدہ یت اپ ےن اوج الع یر آکے نین لقت ےس ںوناملم ن
 یہ خٹپن ازساد یک وناملس ےس ںاہودب ےک اےھت ےل رک لاح شر ےس

 یک طاس روا کت واتت رعب جلی کیا یھب ےن اوہ نیت در اراک سای یار مر تہ مجد ار مدار
 ل مروا ےک سفر م کن نوررنا هوا ایکو م تہب وسر زا یی لب مارک جو اق روو دا تموط یاد یم ند یک ا

 اھت رکےت رپ ںوکع اس ےک ہقیرفامیدر ار لی نام سا ےب کی ےب ےس ا

 EEE یک باج کہ ج ڑی ییا ےس یک مدار شد ثا 0
 تب دی اب تست بغل شو ےک گن دیدشر چپ ایر صا کے یب سا ےن جفا بم

 9 مکا ےک نادوقرا امر را 772 70 --- ےس دلاڈ رایھتت ےن ںوگول یتا روا ےک رر نار

 رک ناک یک شاورما ھوا ار ےن لاا کو لم سنا زر عب ےک سا : ضتقاکل ار وعلق وی

 ا وتسلقےارھگاپ 7 ایل طی وفودعاق اب دواراک اضر ینامک ت ںیم ساای کہن اور فرط یکم الا سان
 ۳ ےک رک شر وک لق ےس رتا یراوروا ہات وک الع نوری کس لا هوالع کس نایک درکروصکم يا ون ورک تما:

 ادرس ویو لابد

 ہی انچ ید ی وا ںیم قلع ےک ناپ ںی آےک لاموا ناسا یک مولف لا یں ویل یم نالقسگ
 1 رام ںرط ی ا ےگ کاتب ےس لاہوری انچ کدے د تسکوا ل رس یابد یورو لپ ناں )رھ ےس لاو

 بایت ترم نا

 ےرنشاپ ےک ںاہی ت ایکو م را تان ام ی طرز لادز تموککی کام قی رفابج :ترمولعی ساری رخم



 دا ا )ال 7

 2 رفع نور لودشاب گلاب نارود نا یک بتن لس رو

 ۔ےس گاھب یس ی حس یقا ےل نی یی ومروار ایت ےس نارد

 مس گام علوی او رس لابی« لم لب قلا ناس دوا ےوہہناور برغم ید ھب ےک سا . :ہلھ لی

 ےتالع ےٹا ہودعب ےک یساواھکر ہحزنلامااک روا اھایارکر دا یز نب یک نج ید مک رک
 لر متر اوز شل سر فجر یر ہراہفد ےن ھجار یم حل دعب ےک لا هج ی

 _ یار یراج ندارد ر سو

 و رو هد گناناچ

 لاج ےس ںاہدوکح ورط نب ےن ںوبنا ےھت ےئوہ ےڑپ مم تافالطتاےک یب آن املسم یم ےس رو 1یکں وزیر ی مااا کید

 ے لویو ش لاب ج اچ ۔ ایلن کام ےن والا ےئل راس م آیا دات یاب ن ار یاو ےس یا تک
 یوم ورش ی اغ ںی دارا اد د س مش یم وے ازکن اچ تموم لو کس ور طم تو ساڈے لوفض ںیم گن

 ےس ارم اد مرچ بل ولی یر ذےک ناروا یمداوگںایھرٹسرب ںولیبھنآروف ےن ںوہناقالچ این بیر( یلص

 بج گو فرط ں وتب یک دب دوا برے شاہ اشب ےک ںاہدرچنانچ* ےہ کرار کہے تببہ اث۴ برواا رک

 نان شا روا کس ؟ یاد ناملسمین انا ہرکن العااک ناعم ماعذت یدرکنب گنج ےن لوکل“ بج :روپ ےس ےن یی برم

 0 لب سا 1-09 یہا یک ند کش رو تر هاچ دیرکرد
 دید آیا ہداب رک الا گالناچج اکابههچ اچاناج سیا

 تر ایر ساب یر یش ےک ساق زا برف تان ماه بج ھا. :لاوز کل والس شچیرفا

 فی لا ےک صلی لیدر اہ ر اش کیا ی لیتو ما نی کنارم ییا ی

 دلی تاک اید مالک اس کروز کت نطلس ےن لو ایکس مو کس اروا واب ہرے اچرج مزو ےک رص

 ہے شیپ ےس ورد نااہل

 ےک ادب ےک سا ایوب اوت کس تی مکن رس ابن تاک ی کس نرو :نارمکح اک س ئاق

 ےناخ نان ےک نار دو اقاوم ھر کا پس اےس فس الغ ار سوالات ٹ ےڑ روا امان را قادر نر

 ےراپ ساوکف سیل ےن یل نب نت نصرت متکی یکی اے ما ام ےک یی دہ ےس لوول نا ی لوم کووم کد بشر ںاہجاتاتہ راتامات آں

 ایا ماورا یں فلفل مکس هم اس لب وکں کپ یم سیاق و درک دینیہ اوور یارک نم

 : و ایکر ام اک ت عاطا شا ے ناارمکک یکے یک ار ط یر غم فسا... 7 کتی فاروا لاک ف س

 لی دہ مام یب نس ب جاہل کر اکی ناس سا یک اوا ولور ےس انب یم سٹناروکں ورطم نیا رکا یجج ےرانب نا رکن اک ا

 فسروا الرقم ل ںیرشگیگوہروصتش لف و ماچ یک تواغب کل متاس ےک نا ےن ںولاوربش وت جنت لاو حرف



 لارزو حر ۶کی ولا آ ۱ ۳۷۸ مدرج م لج اپ نوریظن تاج

 ےک جار مکا ےک لک اب روا یکیعیئاھب کف سیل ایر مودو ےس م ایگ ی کدر شتت باپ فس ید ناتو سگ وری دک
 ےس ترش یک ول ئل ےل یک سے ردنشابرشکا ےک ںاہو ئل سا اھتای گو راک اکی اہ تروا ناکہ تک فار جوا ۔ یے وان دوا ےگ چاپ
 _ یوم ترک کت ادام ےک تومروا ےگ ےناھکت شوگا اے سود کیا ک یل

 ےک نن ار روا کس اوج 1 ا :ناسآتساراک جار
 ںیم یک چ ےک رک لس نور یهو نون جوری زیپ یر کیا اک ں ویتشکوس یئاھڈ ےن سادات ماقت ےس لاس یئگن ایمرد
 ناب ںیم ے رک ےک نہ دورو چاہت مک تلاع ےک یارو ایت ایکن یاسوج ےس ہد یک ےہ ۔ایکہن اور فرط یکہرص وقر یم ناک کل یاب
 بیک

 کس وه لاو ایا زوال بیاد ال فو. لایق یر دن کیس ات ور... هزار
 ییا ےن اتار اگے ب رت ےک اگر دنب وک کوہ ہناور ےس زنط کرک نیک یتا کس یم لٹاید دن اب طخ کیا ےس ںوہپ
 یا روا ںوم ماتر سیکھ پن ب نج ےن سا ےئل سا ایگوہ اک ان مارکوراکل ا حر طع ااک وہ سین لخاد شیو اردن ہد کی ئالچ اوہ
 ےن امد یاو یک اہ شاک اروا ںو رکی لاطماکم اتنا ےک دیش نشا تاب 12

 کک ادوخ ےن یئارگید ار کس رک بن نامی. نر. ید
 تی نداد لایق لا پا یھب گول ےرصددایگگ اھب ےس شرکا ھٹُأ ناماس ےک گیس دب ےک اروا ایک ہک س کب ےس رک ڈر زما
 هک لر ست شی تست ازم کمر هک کن یر اوہ لرتتماوہدعب ےک سا ےک پچ لوج رگ اھ روا نج لکے ر

 ےس او ےن ار شا رز پت نم باس او لات لب کراس. رک
 NIS گل بج چن انا درکن العااک یئاعم لورنشاپ ےلاو ےناج ےل

 دیبا نر کانال ات رم یتا ےک ل ایعو لا چا یتیم ن نار کک دہ: ل اک یل نب نت
 ےس سا ےنرزوا ایگایکم دقمر یت تسورب زنی ںاہ ےک دایز نج رزحم د بج اط بلحن نی نت مکاح اکہ یف یا یی تار ءاھتر ما کیااک
 مارک پاکےناجر ھم ےن سار ابد کٹے نیم کیا لاپ ےک کا ننیاھت ترک رک تہ یک لادواات دی تپ لو ےس ہد کوک ایک ولساھچا
 واشر ےک ارناف ےک نب دحوم ںیم بر ےن سارگچئایدرکم خم ارکور ہی ےن سا ےل لااتاوہاکور ہتساراک اا ےس ےس ڑی ےک ری
 لیوا یب ںوٹیب ںونت سه لا قاب لا ان عبد زابل ال ساری دارا سا اپ کنن اب
 والو یکی اروا کیا ےس یکے دای تعرب کرتا زج ےاوج ایک ٹپکیادوا۔یگدےد ےن لاوج یا ت زاما کے ا: پارک جلو
 دال را لس ۵۳5و نویس لس کراس کت انک یک
 هک دم گن و بر اتکا رز هی رود کی فس جرعه لا... یکی ر س ی رفا لاش
 هاچ دلو یک ر ی اروا کدے ر تک سارک دب ےک اروا ےگ تہ یک و وہا کلپ ئل ےک کچ دداے 01

 یک یککروا یک لوو نادات ےس ںیہ دیت ےک ناروا ید تسد هیون ار ایکماع لس نوبخت لیپ یارک رہو ۱۳ نیل
 ریسک نازواایکی العاب نا 2 کس ورا کلان کس یرفا سراب ما یر ۔اوہ ی یر تسکسوددا

 _ ےگ جگ ےہ دعو



 لاوڑو ور عاکی ولا یل آ ۲9 مد ۵27 ...نورظنا برات

 گی درو ماکو روا ید تگ رک

 شرفا لزج ارے چو کک ایک مون ید هاشراپ میدن اراک یک. ےہ اف اض ا ےک 9 ری ْ

 داد اب فلات یوا رر روا یک ہت داد ایک ںی حج مو ہد بج رن یت نار مج اکی دہم یاب اکداضدہضخ سا یئگک رم

 ےل ےک اروا یک صا یہ ےس اات کو رہ لا تاظورنامکاکس یر رج ار فرط رنو نت ور... گش
 تہی باہ اروا لایعو لاو وڑت اید ڑوھچوکں وارن ییز رواء اعر یک ماع لآ وخ ےن سادعب ےک ساایگوہ مشیر ہم انچ یک د ےس لوا
 ایگ یاو یکے وم ےس وکر ید ہور اپ رمش ند و تاقو ںاہو۔ ئئ لگ فط یکں ناہید

 ےک یک تابارلا فالخ ےک بہر پ یکاروا اید رک توکی اور تاک س اچ انچایکد نہا تہب ےن ج اروکی رن یا : تکاب یار
 وال ار بس لا. ی ت افودحا ےس رک موکت لار ںی مدد ردع ےس سا ۔ایدالجودنز ےس رو عت ےن ںلوبرداپ ےڑب ےڑب چ انچ
 لادوا ےن نب فلاختےک سا ےرنشاب کس يا لک لق ےک سااھفا رن ماظن اک ینایقر ہلا کلام یزواکس ارگ ایت نانا کیدو دانی نارا
 ۔ےگ ےنرک کپ ںورقعرفاءارماےک

 عو لام ءارزو ےک مصر کار راب یف یہ اھت لورٹنیبز ےک یٹولحرفاط نار یا اف لات... :ہضذ ر نالقس#

 بارخت الاع یاس ےک اول اکر اللا نہاں ہو ھر بجے یگواھرپ ںوفارمکحک و یجب ویکےھت ےت رکا قرافداکل اس لورایهتتروا
 یا ۔ یئوہ ایما ان سیر گار کور صاماکن القسمےن ںوہٰناروا ںیم و ہت اور ےس مامش ی شیوا یزو او را گو
 دور طب کسر رب ربشرکن اج تم و ہی کل ںی اوس یم ںی ہیک تنگ وہ راکش اکت اف لخاے نشا ےکر مشروب ےک

 یا ےگ وہ فات رے یا ات بار انکی زد ےک ا رک ا ہاشداب میاٹیاک ادب ےک ےنرمےک مدد جار ...یلای رخ نی اویا
 ناملس یا ناب فن وبا رک سنن یشن جارہطھپ ےس سا۔ےھت تمام ےک ناوج یف کیک نارمل ناےک ہقی فام الطا کت شاخ
 ےس ےن ارد دام اکذ ان لاھور ےب ےنپا ےن ساقی مچ ن ےس لات صک چاق ناضار اد نرو ام هاب اماکن رک
 بلور اف روبرو درام

 یا چ یک آب رت توم رواکچ ماھ ڈول ےس ےس ایپ ےس رم لک تهی خ ےتپا ےن نیو ..: تو یکن اوبا

 .زرکت رکا وک ےب ےس ۔ریمرواانیلارکواز آے لگ چ ےک سروں وادا نو بج ںی 2

 لیا رکاب وکںودنشاپ ستون فر لب اد ار ماکظخ ےک ہاشداب نا ےک یکس ین انچ....:یلای اب یکل وقالع ناملم
 سٹیارط حور طم نب یس وادب ےک سا۔الاڈرام وک وزب ناس وچ 2لا روا یگدرکت واطب ےن ںوہناچتانچایکرایترپ تداغب فاظ- نو
 یی تیرا لوا سوس بم را ارگان ان پک وا لاین تورا ریش نرو مک
 : ۱ اھو مرتان اک تطاس

 چ انچ ںی د لپ ں ویب کوج ومت ےس اکا اید اپ ہموکیو ذ لگا ےناو ےر بی تک دم الا رفع ..:تدامشایک نیشاولا

Jîکک ار وخ یک اروا کالج یکے لورا ےک ےہ دہ ےن نور درک نویس نا وبا ےب یو لب  

 انج ات هنرکده یکی ےک پاب ےک ی اروا ایک مانکن یر نرس از دپ ےہ بجوآن ارگ ےک یک یو رکنی دسر

 ۔ ایم یخ اچ کدے د یورک سابا ےک ام ےک یک کن تلاعب ےس دص ات انچ ےایدرکن شوکپ ابا ےن شرک اراک

 ےن داشواپ ےک یس ایلر کور صام اکی ہک کے س ںوگول ےک لاو دوایی وز ناب روا نبات امن .. 7 رلیوز لا



 لاو زوور ہ٢ دص. 2 ..نورظ نت ات

 وتوم کک ری نشول لای دیلی سم اے و تودو بول وب روا یدرک مار اردا کارو والس رم

 از بک رای کنان نوت رکا ےس ےل شے ےس ےتتار کرہ یم و او شنای روا ماکت ساب
 ۔ماع ناپاک وکو جوملا پو روا ےک یک یدک
 دم پل تم ی لا اب برم هو شه سوی کم قم نا لو ...دایرف کیو لا
 زا ۔ے زارت نام کن ا را لر دعواکے کھر ےس وج ےس کک ردایرف ےن نک اہک کت ساوخرو

 ہر یک ون هد رتو عارزروا یہ رک وشوواوایپ کاپ تان ماکو یک دات

 اکرم ناور کے ڈک کیا

 2 لس نیا ترم نان رم ع) ین نه لاین... نااریم نر ماری ناطاس
 1 شب جی نام اھ ناس اس کیا اوہ ای اک تناسب تص سہو ار کو ےس و

 هاشور ما کس شرت چای
 ان N ر رش یا ام لا نادر ی ید رد

E . 

 لام ایگ کب جر ہد لاس یارگلر ںا دق ےک یا سرر هژیب یک نور ہاش ٹا :ہرصاح لوط اک ی دہ

 تو لا تا ند و اشا قدر اتو * وز *رود یڑوھکے ید ہم ےن ںورہ رکا ی وجومریاکروا ے دارا ےک لودی رکا
 تہ نار یم اک نج ےس ےتتارےک یک تو ۔اھ اھکر ےک ور صام اک شکنودنچ ےن لاگو ہ ب ےس ی ف نام نادیمہاہ ےس ری دہم۔ایدار کد آ

 كا باخ ارب پک قلیان شر دم ےل ال ےن دہ ییہ دا
 ےس فرط ںوراچ سج ردنحسرکوہراوس ںیم ے یہ کرک اسکن رک وخ یک وارو اش ایر کھ رضایا اں رنک ےس ےس بک
 ۔ی رک ہد سر روا کروٹ ےک رکا لو عاوع ےن سا ےئل ناس لک سر اپ اچ پتا رات اوم اکر

 تہ اطا یک لا ےہ نمود ےن ںی اےک سول ایحردا سش -ٰٰ'ںپٰں 7 یس
 ت ےتالع سااچ ال رج نوقع ےک کاپ یت گذار دایر رک رکنا سو ےک اروا یک اہک رک لوت
 هم رج بیر وا هفت 9 دعا گرامی رٹآی کن ابعشەا بج ۔ لر

 پ بمر رود بج چارا فرط کی دہ ڑی یکی اپ ےس نار لکھے لا
 یب ےر چرا ایگ کے دک ام ےک لا هارد تاپ گیگ اتو دکل

 ےگ گاب کو کت سی وین انچ یک یئوہ لوق اھ ڈروا؛ یکایک

 | لییرهم
 رم 1

 کا رکراکنا

 3 ست رک روات ٹر تو تر

 در اکتسو تل | مراد تاریک آ

 ده ۵ ۳ رواہ دعب ےس یاں

 شاور وی ا RD ا وو 0
 8 ا سب اش ےن ںوہ



 لاو زد ور اکی ولا ی آ 2 مدر مثل ۔نورلف یم اٌجراج

 ی ہے نو ےک تسرد تس الام ےکرش ےن یا یم وتو نا اپم پد کت اد يک مارا... ل ار نیر
 ایک یاو ناک نبا ) یم ن سا هستن ار اک ا دوکی اس کیا ےن جہا روا ایکا ہم ناماس اکک اروشروا ےک رقم جر
 ںی ورکر رق رل اج ےل ےک اروا یاب کل نوشتار کارد اروا

 ا انوکوول شیب ہلا سایہ ےک ]0 :لداع نب دلارونناطلس سیم ت28. لم رم 7 کش

 دلت فر طی ؟نیب سن وم یبا ےس یش دوخ ہر لارو اقا راس فیت یا مانرضکه جا 0 7 میدان
 ےنا ےک ورشا آ یل ریس فرمت کمان بد د الف کس هوش یک ج

 ایک کا یھب کیم رمادا کدے د تسر اتم ست

 ےہ ےل سا ]قو دفع هد دری زد فالف سام ی ےن راشن دن زواک صور و اشرک ات لار

 اکے رف ےن الع رم ےن نیل چی د نال یکے ید تاودو لام تہب شیو ایاوب ےن رک نج فالف ےک ہوگے شون دی رکا روک
 هوش بس یک تو سو لاش یک یش وف یک کون راس وتا ےک اوہ اور رکے وک وج فنی نا ی کا تیبا مار 7

 نا کاپ ندا ما اچ ار

 یکم اش ےس ںی ےک را س ا 7 ارش نو ی 7
 نب

 2 2 رم ہک 7 و اس و 99

 بت نر کرج بس یهو حس واسه هگرش الا ےس اروا یاو رب ےک سا اوا یوا ی رع

 ییا بلقےک عوف ےن اہ ھا در آی رب ف ووت ںی ابو عاوفا یر عمروا یس انچ:... تسلیم اکو

 ۳ ۔ای اش کس تردد اوون انب ب انانپاولر خار ے فون ےک لح ےک جراوفا

 راس تکی ےس وورش ھدا۔ےگ ےن کیچ کنارے د تاج یا ےک ی روا ایک مپ تے ر ہےں ویل زیا

 ےب ےل آں ییا ےس پت 3 ںتے رکا لق نیب دما پکن اراک اپ کف کن اک

 کج رسم بسوازب ژان تیمی سرد رم لا

 لا نی ملا الص جیک ےن سر ع ناو ںیم ی ردنکسا سن رلارسارعب ےک لا شکم

 ایش شب مک عن نو اچ بر فرم ناب هوش تیم مس نيرو کوک
 ال شپ شپ یک

 لورم رگ ۔ےگ رک یمن تیز کا شد( ۳)ا ہر ںی یاد زم یئوک(٣) ےاجاید گنی ناداتا رب اپ ا)

 ےگ لج یاو م اروا ٹرک لوقو شی ےن

 ارکان ات اوہ ہدباتعم رب نایمرد ےک نویی ایر عمر روال قرن فس لورم و هایم یک اق

 فی سیر شبه ترم گر گرین گران راک سود درک روا لر



 لاوزوخو اگل لا آ ۲۲ ورحم لج ...نورلخ یار
 ی لی ا»فرط کورش اس ماش فر هک سوم نر کلم اد لاستیک
 یب رک کپ م س ےن کت ورمات کا دم اغ لیا ےن ںویماع ےک لوزی اد ج وم لی ورہاقدحب ےک یا... ایا مات
 لوضب حرج ےرضم اد ہدوشم ےن ںسا۔اھای آں یک یوکے یی ملاح ی کا ریدر وان یدج سا یرھ'”نار کب ناک اش تقو سا _ےج

 ےس مہ وکواشداپ ےک نا نی ید رک دلارو ٹپ رکو روج ہوس نک یکی کوک ناس آہ دای ےس تیا
 ےس اوہ کمو ناچ ۔ یکے اج ھڑب تقاط یراھہ ےکرک وارھ کسو ےس یدک کی یجب تردرضایکے نک ےس مہ ایپ
 ۲ ر ےگ وہ ناور رمز بسهوروا کن ام تار کا

 [201 0 ےن ےاروا ںیتک نس یت یم شام زم اک ذی چاچ

 سار وار مش درجہ انچ ںیم اج رکت را درجاق یکاب ےک سئارک یی رداد لک رموو یر: یگ لر
 ۳2 روب ج درک نرود ےہ آں وزب راک یب یی داکل کا ۳ ارواایگٹولبوخ لام اک ؟ںوریشا ےگ

 لس رم ت ایگ چ اوہ تفو رصاحم بج رگ کوابرف ےس یگز نہ لاروف ےک ےک دب ےس د ضاعف یلظ ناف رم. میرم
 لابی تا یک یز ناطاس ترد یو یو ٹاس اس ےک یادو ید وجت یکے رک ںی رانی دھکا شوک ار عن ےرواشی زد
 یا ۸ یاب روا ےگ ےہ د ےد سی ان ددحال کیا ےس فرطیکت مولعیکرصمروا یکم یل وج یک ا ےن ںوییلصپ گچ لب م

 نر قرار کل سااک ون لوصب یج لام گاہ دعو اکی ددعب ےک لو

 سیف اپ ےک ناوکووکریش اھ یکت ساوخرد یکددب رھپ ےس یگ ناطلس ےن لو ھم ےس امد. رسم یهو
 برگ ابو ور شرساروا سیر ارارصح لنت یکدم ؟ یک عم ےل ادرصم ےل دب ےک اروا اکے رم ایق یم یر رکن ساک

 ل فرط لرم کالب ے صا یک اوکو وکر شدا ےس یر نی دلار ن اطا انچ و بد یکتا مامور ناردا نی د

 ۹ را اکی دن

 اک ا زشروا نواه وکر روا هد یابی هک الور ہدالع ےک لورایھتروا: ںوڑوھکےک راو« یوم لا و ناطاس... :یگاور ید کرب

 یاس کرمی سکس اوست مرا کد لاک عوف ےن ااو ناور جتا ےک اسرار ھ ہوکر یش یخ انچا دانہ اداکار ون
 ۰ وراپ لولا ںی کب ی دلا فرب چلا از کد نهال ہدرکواز ٦اک اں نے لیمو دارا رود اک
 : مت ولما( یل ولا) ہلا الص تواب راہ اکب ولا لاعب ےک اروا ناست نج این یب دلا بق

 هراس توکل برش ےنپاروا شا اب اف ی ںاووت ایپ بج رقےکر عتب ج ہوکر شرما :رارفاکں ویلے رصم
 یھب ف یو ےک وف یک اروا یک اطع رخاف تحلض ےاروا یکم قمر اکی ا ےن داع ہفیلخ یھٹاف لاہچ ایکو لار شرعا نش مو ےک لاس
 ۔ےررکررقم

 یکن ا ےک ر کار کوکہ کیش روا ایل ماکے س لوم لث ےنرک و وکے رہاعم قلم یکم ا ےنرواشییزو ےکرصم :لٹاکیزورادف

 ےھج ئل پٹاھب ےداراے رب ےک انس دور وب مکان زار لا نزاس کهن سرگل اعتدال وتو
 ادر کاو بیرت ےک اوم ےک یی یاش ماماوکزوراد کیر م الفردان دلا الص چکے وار شازی

 تافو یکد کیش چین آں اہ وف یل یک ا ای درک او ےک ورشم اق اک حطاس ینپا ےن دضاو حب ےک سا... مم کا وورش
 مک کاج ایہ طب وت راغب یکل وزب کتا کک السار رک ایل ےک ںیم یتا ےنپا ماظ اک ت نطلس یکرصم ےن یل ولا نی دلا عاص ناطلسرعب ےک



 اونو تور 7 rar مود... .مشش اج ےک نورظنبا رج
 شن درس سد سس یونی مہ جہ ا شہ تہ وہ ےک

 ۔ےگ یم رکن ایی م تالا ےک اطا

 تر ات و ا و و قو رے. :ورصاج اکو اپم»

 OE نرصد کت لش س روا لو کورش نا اندر سس نا

 تام لرد لو تن سیئآ ہو ےک ایک ںیم ںوقالع نا یاں یر روا لواضتر یبامخ ےنپا ےس ںیدقملا تیب ےن ںیہن

 رپ گپ رش ل او کے اچ وم مولع ں ا کا ایل و رعواکے ایمر ۳9 رس لورم اے نا ےن ںوہنا۔ںیہکراترب

 لا نیم تمدبع یئادتبا ےک نج دلا حالص ناطلسروا ےگ وہ عش بی رقےک طایمد بس ےک بسووازپاےک ںی ان ہیر ذاک ےنرک ورم

 _ایلرکور صا اک

 یک دلاردآن اطاس ےن اء ایگ ی نر ش ےن د لا الص ن اطلس چ انچ... یھ ایک ان کے را

 ت6 قورت رجب ےک م با ےن ناف اچ ےس شے ر طع ککے جک رب ها

 در ای اک ایم کک ند یک ایپ ےن وفا زور ےک رکو توک وقالع ناروااھڑب فر یک وقالع ےل او لورٹنم بس کےن عوف یھی روا

 ںایدرک 2 رکے لوہا ارحب ےک اراک

 ے نوتوکں ونود نا تالاع ےک نا ےھت ےک ےل ج رور ےک نادئان یلولاروا ترم وککروو ےک نارناخ 7 ذی ماش ےن ںوہلص

 00 2 1 ےک ںی اہ ےک نایب یک تالا

 انچ ے ر ےک رہ یکتا ےک توات یو ر یک طط طر اقاھتےک اون ایل رک قرب ںوقالع یئالسا ےن ںوڑی رکا ا بج: کت

 ےھت بج رقےک ںودعرس کورو یک رپ قم نا نوا لی ےن ویل ناک شب ہیو کئ یناجوہ میرا یئاجرٹچپ کہ یھب ۱

 کام ےہ تاک یارک درب کن وزیر فالغ ےک ںونارلسم نور جل سا نی ےس ںویمور ےن ںوفاملسم لیپ ےتالاع ےہ

 ھتاہ ےک رییس کم ےس رع کیو ایگل گلے ھتاپ ےک ںویمور تموکحلارادروا ایل نی یھب فططق ےس نور ےن نی خ7

 ایا هرات نوت یاشار ی کاراکخ ا

 ۹ یکن ا ںی راں ید اں ےک نوک را داش مور تدابیر ۔ببے ی

 لا کلر وااوہرو ول لایک ما ۔ اھت سسر فا ںومام اکے ےک سا او ارباب گیا اےس نک سا یہ ےس ہاشداب ےک مور یداش یک

 یب نما نا ۳ ابد تقوا ی اچ یا ےک سیف هشدار اھب اک ایل نج ےس ےضق ےک باب ےک

 آنلاین نیت پرو کس سا سا ہاتھ ہک سا و وو ی رر شک پستی سنا

 ۔ےھت وہ

: 

 اسب رای یک یا نوک سرود درو راوس شش ن 2 ا کش روت باس سنا

 د قد لا ار سین اھتر وہ شے سان ےک سیر اقسام اسیر زکات

 0 حور وا ایک جا س ےک ناو اھب ےنپا ےن سحر فاداش دیس بنادعت یگ خ وف کس ا امت

 ۔ییھکت یامج یک تہب اشاپ

 ےن ںویماح ےک ےک ھوا راحوا ی آے رکا کک یا نچ ین طط رش یم نو9 هرمز. هاش اب کز مرنا

 دوس راے نوت ی اج اک اد دل گا برو نا رگشلپک اےس رو ی یا گا 2

 ۔ایدارکا رے دیقوکرلاوےک ےک لکا



 لاو زوور اکی ولا آ ۴۴ مور رصح۔....مشش اچ .....نورللخ نا رات
 ایدرکف اصحاب لام ےک تشورف ریلی لاک و ےک و شی اقد و: تمولحد حب ےک سار... بق دوارام ٹولایک ںوزیب رم
 نام لا گاه لاک لیگ نر ار تے طح ں یلص رش ںوج اےک ںاہو
 ۔ایدرکبحاطانوس یکے ںی

 یی تے روا درک لا ذ لو نچ یر گر اون تب تم وی دا انار وا تسواب کل ارش 7
 تومور ارضا کن ودر اما ےس ودی رر وم م ےس او رعد اد الو ما 1

 ےس تہ ےس لش شوز رھا نا کئ ےن رک ایر فیکس ا ےس نالعسرا جنب نا لر ار حک مو
 بیس یا قاج اب نوار یکن ےہ دو

 ناردنا و ںیم ر یر لے ںوڑہر گل نارہاب ا :لثءسر یی و 2 نوزپ را یک

 تماما سم مر یش عاوفازی رگادج وہاب ےک شکایت اک یدک و ورید ہر شوا کدرکت وا لو
 برش هک و ترا اتا انوا ںس ار ایل ار ۳ ےئل تیتر کج ںی ںوجرمگکیٹور ےس تہی نارود یا

 اید رو وز بیر تا

 کلا یی آ۔ اي اپ لمس اپ ےک ترکی کہ طط نایمرد ےک ںومکھ یر ںوّتبادعب ےک یا ار اکتماشاپ
 و کا کس نو هریفو اور دا شیما تعمیر شاهد هاش یکتا لک تی ما یی سی

 روایی کاک طل دبک ہلال وکی قرچک نا سرا راک کک
 باب رهام اپ تایح

 شک فتطقعب نمک هاش رگاورواد قیر اک ی ا اھت لر ےن کمد ییا مدرب ت نرش #

 ای نے دت ےک ولادی ےن اد اہ یا

 تطاس کن ارانب رکیز اید
 ےن رام جا سی توات یک اے لاء اھت الم اکن السرا پلا نار مک وک ےس اجاب یک تکا ےک کک آن «نآا ....:ککاس را
 ۲ اتنا رک چ ں واق قت ار ع یک دن لارو ا ناولعی روات ےہ د مانا

 اراده نا ےن اس را سیم ین اور سیف وف کیر نوار که رها و ہاشم کلم ناطلس بج سوا

 گرید تسمه ارور لار وا کیا یں ناک ک
 گامب تروودعب ےک ا چخ انچ ۓاجاید تاودد لاک اگ ام شرواایلرکی گا وھج اک اکے ڑ اور صاحب روطینخرواایکور صاحم اکرم آن سا

 تر دشت شنا اف اک نا لس اعم کتک
 یارو یاب بلاط شارب ےک یا اید دامجرورض اکی داہب یٹا ںیم گنج ےن نآ آرا رکی د تک ے سا ےک رک بات ےس کا ےس شن اطا
 ۔الاپب ےس لپ ےک شت اے نآاایگا کس اپ سراج نت ںںارگەراپزوج

 ےک نورصروااپ دلا ےک نا ےب عا اج ےک سا بن دود ارد ایہ لتا زا یم ںیق ا تی شی :توم یکن نا

 ےھت نامتسروا یز ایا مان ےک ںوٹیہ ےھترہش



 لاو زون ورع کولا لآ "۵ موورصح......م شش لچ.....نورلخ را

 رم : هو ایا اطنا لوس مريم ماش رجب ےک ےضیق ےک وزرا یک نا سی ملا ھجاھت لئاش مور صا ا نامہ یب
 ٠ں ےل ںیئاد سود رو تام ما ناسا سما مس نام نایت لک زاروا ایک

 )نا حب سرما نود روا کف لا تی ور نت نکاح[.

 یت روا ایکف ولس ام اےس نافس فک اچ ےک ےل ے لابقتساےک سا یزاغایاروا نار تس ےس لود آر ایلرگ ڈرے و ناما

 ۔ےاچ آں ز تر راس قوس ا جایارکضق ےن ںوییلصپ رتا تیب حا ےک ساس ایگالچ عمدوب ےک

 نار لوس یاب الا دام ناب کل ايام وي تار یخی بکن ر ....:لاوحا ےک روت
 ما ساک موم یار یوم رج واک لات کتب رک توی هرات باک 1-0 ںیہ ر نوم کے اتوب رک

 بافق بم ناک اتوب رک انکے وات

 یر تب و در سا شیلا یک عوف فالخے ا ےن شر چ نرخ او 2 اچ ایا انکی لق

 نامت یوم بج ری دامب ےس لابد و 0 ای دواک ےس د ھاقاک ایک دپ ےک وردا یکدم ےس ات

 ۔ایلرک نت ےا ےک رگیذ نہ افیکےت نام گاہ درام ےسا ےن ای رادف کیا 1 یب ےک سا لک اب ےس رش ئل ےک تاج الم ےہ

 رم جت ورک رب لاک اکدادفب وی رسقذ یکم کی رس یگ وا قبا نب یزاغلیاردحب ےک سیا... [:2827

 ںیم تیک والی آےل عوفود یم انچ یف نام ددع ےس نامع یئاھب ےپاروااید دارا تا سا ےس یھت لاول کے یب یزاغیا

 ی ےک ر ادخا رکل ےن بس ناءایگوہ لاش یی زم نب قد نا رک اک عدت اسےک ارد پکس ایزی یادت بر

 دارفب کز اخیرا ساده انچ کاج الچ لیئاو ییرصیت کا کو دعو رک ابا ین ےک لج یھب شوایدرکا ریما سا

 تر

 لار 61 ےن مار نج کت ام کس نامه کل... ۳ ارم نم کل ام

 دارای یر ن دص طاق نان هک لب شیر تامنوو ےل سا وت یل نیم ےن ں ویب ےھ نت ںی

 لفتس ود ایارک ارام 71 ایہ ےتاج ںیئاد ےک ارگ ایگالچ بادل عر وتر و ای الو یاو سیر کن یک ام ےن سا و ایگ

 دبراق اپ ےک ا

 بي ساکن رب لت 2 اج فاظ < نوزم را لود( لو مع ) روا نام مل ےہ. :فالخاوراتا

 ا رک اق یک یو اکر اب تاس نامت ےک ئل ےک ےنرکوا اج اے ں ویب کک رک وقوم زات ےک لیپ آ ود سیم تلاع یسڑاازہہلاوخ

 چ رت یک نات ساو ےک کرارا ایل رکر ارگ لبو دری گام ےک (اییڈا)راپ رو !کری و تساتوال وب _ ںوج وف ں ونود اا ڈ ہا

 روا نیہ کلا ےس ےرسود کیا ںی وف ںوڈد ےس و یکے ع ارداایلنب کد یتا کام دباس ےک رک نو شم

 ۔ ےک وہ ورش ف التخارداےس کک ںیم ناوراپود

 مگ )نخ بی اے اوا تی الضام ات ےک سا ےن یقدرایکرب ناطلساھت مک ے الم ےک کیر ایرو لقا اک یر لام .... 27 تو درامعلف

 _ یورک اپ بداففنف م تساررک م تک ںو و ب9 0 اول

 ےن مار ےک اھت یت ےک رادرس یا یسواہہناور ےئل ےک ےنرکو ہرصاحم اکرم آر ش فو کیا اوٹ کم اح ایک سوم... :یرافر گا ین قا

 اھتای کو افر گن لان ان یاب این اک سا ید تسکچےس ادب ےک کچ تقخے قول کروا ایگ ےک ودی کاوون کب فکس نوت



 ۲٢ موورص مثل نورلظنسد تر
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 ےریشو ورک. ےدرکاپ دتا درک ماغی وک کام ےک جاتے وتاب یم تالاع ےیا :ہلباقم ے لودر
 وفا لا یھچی اپ بعمل ات کیک ےتالعےک طالفرپ ںیم یکں ودرکو و دوا درکار سا ےن مکاھ+ ےرکلبام
 ےن رس درک خ انچ ۔ایکدارااکے تر کءلمتپ ہحلقےن سس ری ےک نب یداعاک ولت ےک مح اھ دہ کیرش ںیم
 لو وا ےک نادر دار الي یک ور سیو
 ر7 ایک ۶ 2 بص رکی کار گشلن در ارگ مقرر ےن سا تیر لو ارد وام زد اکہ درک

7 +/] 

 دات ی اروا شک 9 < لب ي
 : ےن ںساروا۔ رپ دعب ےک لس ساک ی کن اشا ےک سا یوی یک وتا

 نیک وگو ارت نا نام
a E 0 

 نما کن دا تم ےک شم کچ یعیئاھپ اک ارعب کس نرم لوقی. :تموکع یکن امقتس
 مي او والعےس اکر و ےک لا الرکل تتلو لک ید ايد اس کد جج

 نفی سرم و یک اطوار توقف ویران لار ماهان نب دلار :تافو کن امت
 +97 رتا ےک سا انس ںوہاوتایکض ڈا :ورشیناس ماش _ نو بجرواد یکم اتش کل ی

 رک نشر کاتا ر رک ں ا رایت وب یا ایکو دعو اکے نی دداد ا یف ےسا ےک نامت یک ب لطواا ےس نامت ش۸ ےن یا
 فرط یکں وڈ رکنا ےسا ہکناویک۔ ت یک اب شر ےا ںیم سج اوہ لوصومخ کیا ے سا ےس فرط یکن برف
 و ون ماسک نم رقوو بج این هد لاارطورکا تہ دارا ایکس ا اوم تاور ار رک نل خوف ن اب مع
 ٦ق ملا تیز نلامقتم لم تا ۓاج اکہ دے ےن 7ق شو ےا حرط یر کال ےن رکہروخ یب ھحتاسےک ںوھتاس پا وروا یئوہ

 ۔ ئی و ہظوفتے سس ےرطخ ےک ساےناو لو

 ےس یا رے اج الچ بو لایک تے پا ورک ھا دد روم لیپ ےس ےنرم تا ےن سکا ات
 یا مینار اب اکس ا ون ایکو لاتا اکا بج گوہر یہ و ایگ ںی ے ار ےک داہچ نیر اچ امت

 ۔ایگن
2 
 لابد

 یار یاد کب جاھت یک رقم لک تقو ساسان س وخر اطاعت ل بری انا :لاعاک زافلیا
 الماس مدار ل ۲ی یہ ائ ارش نا نایمردےک امہ ےک اروا ت راک ب شوی یی روم یک ان نارد ےک ق ورایک اب
 یردتسم تہب ے یزاغلیا ئل ساری اہ یکی ز اخایاوج یت ل اش یک قلع کن اوط س نا ےک وہ لور ےک یا کلام
 . ںایداوھپ طخ اک طاس یک دری ںیہ

 ے ہک ےک یاو یز اخلی ہور کات ای آوارخب وو ےن انچ کر کر اوگت تاب یدک ا ءاھت ی اع اک ئ ن اطاس وچ ری زم نب تدمع یو زم یا زاما
 خب ےک یا یت ایکو م تحت ام ےک وری هوا ترین قرص یک اپ ےک بوقتیلود نادر اس



 لادز؛خ ۶٤ ا آ گے مو. e نورلغ اترا

 طاس یک اش کک ےس ےک یا ےہ یز اقای کوہ تافو یک ورایکدپ بج دعب ےک سا اھاب آل یز ناوسےک یا سار روا وک وا نکلا

 ےس م اظاےک دادو اخایا ےن سنتے لان سرارتقااروپ راایگن یواشواپ لمگود بجا ذیلی کد نان یھوکت اب ا ےن گن اطلاس ایاوھ ڑی ہبطخ

 ٠ ایدرگلو یت

 شن وي آپ تاپ لوک چن ب نور مح ےک بلعرک پو ےن ا ۔ایگالچ ماش یزاغلیادعب ےک لا ...:ہضحیف رم نب درا
 چک ایپ کیاوکن اور ےن نررکپ تقو ساای کر کور صایماکن یب شرواےنیپ ںاہدرکےن عوف ںوفددود انچ ےک راھ اک ن توت
 او دوو ےک رک و رص ایم اک نی وا ےگ وہ با رخ ت اقاختےک وفا تاک ٘ن اھتایگی اکڑ نجف الخ ےک یٹزاغیاوکن اوضر یم سن
 ےک یاس آے ن سا ئل سااھت کچ رم نامت یئاھباکل ا گکچ ایگ لچ ںیہ دراہ علق ز اخایا۔ ےک رک وکفرط یک وقالع چارتر تل
 -ایل لابن را قااکل اہددعحتاس

 اداس دا دا کرد روا بوم عام ےک اد واہ وکی یک نیدودوم م یھ لے ت ن اطلس: تیم یک کی
 ےن سار کپ ابد ۔اھت تام ےک کز اخایا وند ناوج ایگ چ نیمو اہ تب لو مو دوم بجا يا شرور ناف

 ہوا ہی کت ساوخرد ےئل ےک دادعا یگ وے ازای گی اپ کس یکزاغلیا ندرام کتا در جب اھکوکی زافیا ےل ےک دادا یت وفروا نوا

 لر هرات کت ماتم ےک ہدایت ےن لاروااوہہنادر رکے تاک دون ایکس ین لک جاتا

 اترو ںی ںی ےس اہم ےک ی روا ایگ کاوش یس ادور ایک یک ںادرواایگک اھب ےس لاو کز اتو و بچ
 ایکو راکخاک ب ارط ا تتر واپ ر

 رد گم ات کس نواب تاک نورد ما مر ۵و۸ ےنرجئناطلس .:ترکرشمرعلداج یکیزاغابا
 رو ربا ام ےک لا: کبہ اه کس فا قنات مس رد ںیم ناس لو اش ضد ھتاسےک سا ما ےک 3

 بدر ےب تیس اے زای مات ےس وہ ںی ر ںیم دام سام اک ےرامسہدالعےک یز اغلیا۔ےت لئاش مان ےک کز اغلا اھ ےک نی درا

 ںاہورگکھج ڑب فرطاکح درسودرلچب۔یئوہ سئیلایماکس یئآر نا رکہرصایم اک روا ںی م اتم ےک السا مات کادر
 باب۸ لاح یچی یھ

 ےس روا ید تسلگ رپ | وص ےک سوزی رار ی السا رویه هم تا اکروروم

 نش ام نازک اس مودم يا شورش کن ام فتا یاو نش وودومرخب ےک شاد ید توکل ور

 ایگ اک اراک سگ نرخ کارا مت اپ ےک نیلرفط

 بیلحج و کا د گے رو ایک قموکی تہ تستر پاکر رر بروا ا احاکل وم ےنرجئاطلسر حب ےک ا یر ر قل یر تاس

 گندا ات ایک کے ورکا وو وحس یک زر پس اروا اید مکے رک ع ایا یکی اوما رکو ےن اطلس ےس کک ج ھت نوت

 ۱ بلیت لا لا

 ایکورصاح م نی درام حاق اک ا ےن رقنست آے نل سا ایگ اھب زاخر کوہ ناور م دوا ےہ ےک راہج رستا... رارف اکی زاغلیا

 دابوکت افاضم ےک سا ےک کبر یتا اپ ےک لس هرکس نا. ارکستر اس اردک کاخ
 ۔ی کل وقف عاطا ےن اس لوک مورد رم یک اح یک کا کشمش روس دیک

 یکزاخیا تقوا ایا توات افرض ےک ںی درا ردا ک یخی او ےن رنسق....:یر ایر کیک < کز ای



 ےہ جج ےس تہ یاس ہک لاوزو خد اک ہا آ ۸ مو مش. ..نورظنما مرا
 EE اچ انچ کب طو داری یو سا ی اات اک نیک کروا اھت اٹ اک ن امت یئاھب ےک لاج ایک لایق الهلال a نرو
 لار دتسلگتاروآد ےآے کک ےس( الا پے ر یس ) تب شرخ ٦ے ے۵ لے ںود روا یدداربا یو
 ۔ے الارق ے ریقوکزایادنزرخ

 وے طس کس و کک نج وکی ز ابا ےن ن اطا :زاب زاسےس ںوزبرنا
 وار یے ورا نو ےل سا رے ہک نادار اچ السد رگ نا

 تب بیر قےک ل ےک ےل ےس واود ناو چو اپ یا انا نوبت لس کس دقت وایمکس
 ۔ایگالچ سج زنا ور یک طا ےک کوہ اتم اکا دم 1یھب اپ ےس

 نام ال ںی تار ناجریت کیک مر 2 اراک لوس سایز اغاز کس نا :یراقر گی زاغلیا
 صخبب قش کو ) نیک ضلع ںیم اکی گوہر یخ ا یئوکں یم باوج ے نادرگید ا اطا یکی اوٹ لاطاس روا ۔ایلر کرد یق ےس ا ےک کری کوک
 یکن اطاس )ےن نردبان فطر هان کل سا ےس ناچ ریت کا یک لاطعاکیئاب دیک ادداابآں اپ ےک ناج یتا
 ٠ اک ں اک کاور ہو کا لو دعو ےس لساارواو اہدڑوھکوکی زیا( ۓ ہجو یک ن باج یوکے فر

 تای مز یکم اکو ین فول مام ےک نادم ےس اطلس رک ایگالچ بلع ی زاخلیاے لابو کج فاظک یزافلبا

 او ی حی ان راس نوید سا ےس اطال 9 ٦
 رھا شاد یت لے ست تانک اوکن السر ا پلا ےب ےک ادب ےک تصوکع یکن اوش ےس یا اھم الف ود "ما

 اکب طط ناطے میر نیک ؟ناطلس ںوندود کیک لاطم ےس ںوود نا ےن رکشلیئالسا سا ئل یس اھت ( تول کیک رش )ساون سٹ
 دت ر

 7 از ہلاک وہ یک بب لعت جو سا ۔ چپ آل او رکےن نفل ےک ددم یک وفود نادلج تہب نرخ وا یزافیبار کم س :یاج کا

 ریا سنگ وک سا د درکواچ ےس اےک ھھگ خلخال یو رس نرخ
 درس اوت نا وکلا اپ ےک اوج )و ایا ٹب ےک یز الا ےن سا یم ےل دب ےک اس ادر اوج ےک ن اپر

 ک غعافد ےک 5او کات ایپ اپ لود زر اےک ےک اسا وا روا نوکر خطب یز اخلیا ن اروو ٠ :تساوقرد یکوارما
 ٠ لیڈر اکب سنا ےئوہ نیا ریو سم مکا س رطروا نی درفب مکا کل رقم ا تبع شاپ ےک نا تقو سے رگکوادما یکن ا ےل
 ساب گاه برگ سا 1 اس لیک ید لوک ک جہ درک ٹیپ

 وفا یک یخ سست نادر اوہ نشے ںاوروااہردوجوم ںیم یم افا قر کشلاکں وزیرگا .....یچئاو یروجو
 ی ووا ورشا یک ںی ییزو ایگ آں یاد ورا لق یز اغایاروا یال چ سیئاو قشزتاسےک

 ںیہ س ےس ار رک اھت ایک گودادااکےناج باع ےن ںوہنا۔ایلرک باطرفک ںونادلس کاکی وتت اکا :تسلقوکں ونارسم
 رالاس پروا وہ تسوکں ونرلس یم گنج سا اج تا جاوفا یم یکب اطرفکر ےن راوسوس اپ جم لیتر گا کرک
 کس فال ور شن رک امکت ساک ارد یر

 اکی لع ھوا درک تا ںیم ی- د۹ رپ خو لس لولایی اھت رق کاب ےک نا انب اکی زافٰبا لب
 مور یر رم کاور پارت ناو روا انس مر لو اغا تدلل یکی ارعا ےک ی یو توا می ۵دع ام



 لاوزوح اکی ولا ل ت 9 مورصح .....م شش لج.....نورلخ نا راج
 بد.« ۰+
 -ےناجنس تار ایتخا ےک تمولعےن سئادوےک رر اشداہ ناطلس لامپ سا ےاچہ ےک ساروا۔ایگوہ شئاران ےس سا

 لنزاسےا ےن ںومالن یکرت تو ںآ۔ے رک اتا ل ےس ناددب نت لاس نم کلام درک یکم هر عقد شوی 5 ل کما لول

 هست لاک ربات اکن اه بلع لیلی ملودی شا نوا اوت ماسک تست لک ایل رک

 ۔ یکے لاو لی ینگ ےن ںوہ زرد وا

 ارت نا کشم الا سا اي وز وا آور کارم کجا اقا یا ۱

 ۳ گیر رو ای لو یو رک

 ا یاب شرکت رواہ لص ی کک یویکاوہ شین دنا وکبلع اروا یگ وم ل زارت تطاس کی لع بج .....: بلص سرمو ک کز اغا یا

 ےک ی اروا ایکو ت ناک ادت اف ےک شب نااوضر ںوب کو رکے وجے یا تم وک یہ روا ایت ندا حلقو ترا نب یزاخلیا ےن ںوہا

 لام تب وج )اماں وان ےک اشا باس ساق لا نازک تب ام زا بج ۔ کس م واک تیک ناتان ادب

 قابل بلا کل ابو کتی درب حول رک ےس ںیم کرکے ر ل اہک اروا ایک ہن ے ےک ومراد

 ۲ ابابا اخرت دلا م اح

 وم ےئل ےک ےنرکرھچپ باح)وکں یلص وتیگلاچ ےس ںاہودعب ےک اروا یکی بکا اک ب اع کز اخ یا بج ....: کج ےس ںویگرڈ

 بدل هام بس ارور ارم تل تا ےک بلعروا یک دقت وب ای آر
 یک شوا کے رک رکے امان کک ہدواوخ یک افد اک ش ےنپا لی تروصبہدرکایگوہ یرورضی ےئل ےک ںولاو باح ۰

 ترش در کم مراد لاو وی ںوہنا( یب تیحالص یکے ن کک نج دوپر جی دنا ےک نا۔کب ج)سیم تلاح یا .

 7 ۱ ۱ ۔ ںی رتا ےک مو درکات یاب

 2 باس کلام یو لاو کل رگ وارا یے دادقب ےن ںوہمنار گپ ......: کی رم لم یکی زا

 اونو ویا ر یکم اشر ںیہ و کرار ج ںی ای رقاد وت یکن ج ےس ےھٹکا زا اضرروا فی تاماقم فلطخمےن ییزافلا

 ها نر نا امن مر ناز روان کراس رس

 مات نر 7 روا ےھت راوسرارم نیک نا الاڈاڑپ بی رقت ہعلقےک کرا ےن یب ..: تسول لع

 فرط یکن اے ںوگرس نیت ہلا۔ےت ےوہے رھگں یم ںوڑایپ ےس فرطوراچ وو ۔اھتایکا ایکل وک یرقان ب مس ںاہ ۔ے وہ ءار آف ع

 ات ےج لئا ےس ںولمت نا یس اھت یک ردنا ےس ںیم ںوکر نا یز اقلیت کوہ کچ ےہ ےک یزاخیا وینا بج ۔اھت اتام ہتسار

 2 رک لپ اتم کن ولمتر اج اگل ےک ںوناملسروا ایگلب اقم ےس یدداہب ےن ںوہنا مج
 رر گاو

 کال نج ےن بلع یا دفر زاکن ےن ومر اتر رفا یوم ناک اب ناج یر مل تہب ہکاو ہی 6 ایگلھپ عا ےن ںوناملسم

 ۱ ۔ایگارام ناجرس اح اکیا لار کل وسور انی د

 ںی ےن یز اغیار کینو ہر ھو رب ددرکل تاک ذفیرسود کن وهم ست ےس ےکر عم عرف: یل ..:تسلگورابور

 دایلرک نر یکی لاک و زارواایلرک ا قالعاکب اتارا کید تاک

ی دھو! ےک ےس رک سرد تالا ےک روا یگ آل او بلعوودعب ےک سا n :ت ارم ۸ے ناطلس
 ایگ یب درام ےک کر وہ تمار فا

 لس لاپ دش رتا یلف زا ےک ےک بها اپ کس زا قرص تورم یر نار کوک املس يس ساپ بلع ےن اہ



 لاو زوور اک الآ Re مرض. 2 نودا
 توم ےک تع اطاروااوم ٤ر باعم کیا ناسمرو ےک دوم اطلسروا یارب ۔ےد لاک هوا اما وکی زاغلیاھتاپ ےک ہلودلاری ہم

 شو شام رعب لس سارا آویز ایا رم ےک ےن رک دہامس باک اد می دو ےک ی لام اپ ےک لاوگے یب تیس ےن کز ایا
 7 کل صا یم اکر وا کک کب ےس نا لم ئالا ےک بلوا اور ےئل ےک ےن رکواہچ ھتاس ےک ںوزی رر

 داق ب ےک بس وو کے خار یر مات کس درو ی نرخ :هرصاح کل وی
 ال اج ےل رکےت ا زوو کا ریو ت اراک ے علقںس اےک ںیم “وہ

 ۱ یک یوم اک یس وف سا کیک اھات ربط تا و اتو رطاکی زافلبا فقط
 روتر سوال اچ لیدر جی Cis ےک لاروٹرواواروازو لیا اھت ےہ ےل تشوا را یی 7

 ای اک ا فالف ےک لاد ےس ےس ا ےن ںوتسودےرہگے ک ارگ اھت یکر رم ملا اکب لعوکن امیلس سا کز :تواغب یکے
 سا ےن سا ہہلا یک ین یئاودراک یئوکف اطخےک لا ےن کا ےئل سا یک یش تدفعم ےن نب ےک یاد لپ ےک یا کز ایا

 لس هلو ےک اے اتر ضا ییا دغر اک شناس سا ۔اھت یل صح سیب ےنارکل زا فالخےک اے ںوہنجایکر کر یف گوکں وتسود ےرہگےک
 ۱ ید شکن یکی اروا یکدوھچ کن آی کس ا ےن یگزافلیاھتاوہ ناوج رک سرے یادو رواق ایل لاب کاٹا ےس

 شب یر زوم هارو کد تاک ناب ز یھی کل ار چاک ٹی ےن اس ےک باح یکے کز اخلی رکا ےب اھت دش باک قامت رم!ممد کلاس
 اک ددا

 نشر ہک روا یک شو ناسا وچ ےس اروا ) یاب لات یر رپ تنقش رک ایک دارا کے کلر جم سا ےن ناف
 ۔ یک ون وق اف کیا ےس یارک اف یم ےک سا ےن نیر
 لیا نواب در اھر ہل لار بلاک اروا یک رمق کام اک ب عو الس یس ےک داب دیگ اب چکار ..:بلع مامات

 داور شش ویا تاعقاو اقی ای آ

 اچ( ساپ ےک ناطاس )تا س ےک یو زرھش نسئوباہلودلءاہب یضاقوک اترتی لام امجد تذرف ےس ےس یز اخبار ...دلرافس یی
 پا اتر ۔ رب ام رگ لس و تا تدارک ار لر انس یم ےراب ےک ته کا
 زار افق تراک ز ےک اف ایت نام پ ر ایک المع سرکہ رک رام ایم لاو ےک سا ےن ناطلس اگل آل اد فریاد

 لر سا لو ۵ ٭ ےن بولا نت: لار الص ناطاس کف کل ابی ,تت اس یابی مدارک ض قلا س ید

 هد ات یلرک ششم ےن ماربم نب کت ت( )ن ا ل وردا ی یارک ای
 یی ےک شرک یک لپ یاو ےس ںاہو ےس یا )اکو کبیر اجرک ماھ اک ہٹ یا کک ند رداد تاور فرط کاب روی ھرو
 ےک ساروا ںی کوہ شش ںیم ےف یم بہ نب کام تو سا۔اگل ےن رکب قت قتال وج وف کا امود ےل سا ؛اھت ایمر کھ و وف یگرف ےن مکا
 ی کز روم ےب ےترکبق اھتاکس ا سی رفت که یتاب یئاسوس رام فرصومتامس

 روااچبداج سی ےن ںوج ونیکم اربب نی کن ام ںیم تلاح یر اء سیل ککے ںاہوروا ےک نب یم لرلدےڑوھکےک ںوجون گڈ ےل سا
 هات نون اشک ارور شاکی نواےک کر ارگ وان کج عام الو رکا رکی
 روااپکل فل وقیردفرز ےن ںوناملرگلاپاچ انی درپ دوطےک فرز لباس تم سس اپ اف لاء اد« تار لاو ےس درک
 و ۱ ۔ایدرکدیق رپ ماظقمےک ترب ترا



 لازورد اکی ولا آ ۸۱ ات سک مختل نورظن نیر

 انب کام اک درام لایت اما اب اکس ادحب ےک لا ایکو ہ توف سچ ۵ ناسضمروامیزاخلیا ا اکیا...
 ی شب ول پ بلعودادباقخ اح نامیلس ا کاب نادم یئاھپ ےک لا بلع
 مپ الگ | کہ رای اک اروا کا ی جرف فرط کن ارتش قران مار نب کن ۱ .:تساع قمار بلک 0

 لا ۔ےہ اپ دی دہصلقیراماوکں وک“ ےن ساروا ےہ ایگوہ جا حس فس هک باقماک یم کابل اٹیک ایج اہک پاک اہک عم الطیب تا

 ہانپوکں ولادربشروا یکی دن یک فرط کب لع ےن سا یم یوم ےک راہب سی ڈال چن انچ ۔ےن رک ضق پ ہقالع ادق مورک ای کہ دارا ےن اے
 ۱ ۔ایرک ا بر گےد

 اد کر توکی طق ن ارح مام ےس یا روا ایک شرع ےک ہرصامروا۔ایکق وکف رط یک ش م۵ ا ےس مارک م کک تر
 ےک ہل اقم ےک یا وو وانس لام اک اع فک سا ےن نیلم ج ۔ایلر کو صامم اکن ا ےن سا ئل سا عج وہ دنب ہعافۓدنشاب ےک ہعلف ہلا.
 ےن سا مم گنج ۔ایگلچ ےئل ےک ےن رکہلب قم اک ویل وخروا۔ایکر تمتد یک ییا ےک ےک ےک کہ رم ی اک اق کا داور ےئل

 اوج تان کک ج کرت ےس ند فی آلت ورا. ایه لاو لیک ےس کہ رص اکی لت ےک رای اع ل کن اروا ریو تسلکرل وین
 ۔ایگٹ وت دیق کک ن احر ش کام ےک ومر نتو روا یوم ایپ لیا مرک سا ے دتا یا

 دتا ریہ مارک م کک ا بح چ انچ اھت یر ہر اکے تا ےس کا ی اخلی نیا اتر کام کی: :تدابش یک کلام
 ایگ ٹو لان درب سرقت ابا لاو لیگ لاری ڈے ںاپ وردا یگ بلع شال کا

  ےرہود ےک ںوناملسمےن ںوہنادعب ےک سا۔ایلرک رے اروا یکی روف فرط کرو شے نیرو ....:ورص ا لوط کب لع

 یا ےس ااغ ایگ اپ لویگرفرکگ ناپ دعب ےک ہقاو ےک اہ دش ر تس یف دص نب ڈو لج تا۔ ایک صق اکے ن رک واں ورخ
 ےن ںوہنا ےل ےک ےن و لوطوکو رص ایر ایر صا اکب اح ےن ںونروا ےوہہنادررکےن ےساماکہ یگرغاذپا۔ایکددامآرپ ےنرک ع پل

 اردا ی لیک یے ںیم ںولادر شے سب یوم تلق کک ادخروا۔ایا تو وه جرات کری اناکم باب ےک

 یالم )ود ویک ای آں یی نس خٹک تہب ےس ییہ مکام ےک لم ںی وم یا اھتہروہ تباخ ماکان یم ےنرکباقماکت الاح نا ا
 رواابالب ا ےل ےک تعفادمیتپا ےن باع لاا ےک سا۔ یو دایرزےس بس ایھچ روف اپ ےک ساروا۔اھت قاط دای ےس بس( شی لوقسایر

 کر تود یک رک یوکے ا

 ےک رک ر قشراہ د داتپا ہد اپ وک( ۲ے اج لز ملقب فک لاک شی باج ےک کا ےس یر... مو 2

 بچ ےک وم سوئاو فرط یک ورش یا( ری ےک ہباقتماک ا )ہو وت ایک بہ رت دود ص کل ریه و جاوم ناور رل سرو دعا کلا

 لپ او یوم اقرب اطا ادت کس نرو شر اد شتر ضد انچ ۔ایکل اتا حتاس ےک یٹوجر گاکل ا ےن باع لئاذق ایپ بلح یہ

 ںاہووکی گز کب اتا ےن دوم ن اعا و ایکو توا یگکوو بج اوم رق کام اک ب لع دلاتے اٹک ارحب ےک یا راترکت سول او تافو

 -ےگ نب کن اب لاحرکل چے گ آم ہک یجایکر قم کا اک
 نوع ہم ےک کیر ابد ےک یا یر اق تطاس یک ا لا دروایمگم آس یئاو دارم. رخ لول رکاب و

 قلی آ ایہ ردات لش ےک نادرو نالہ تش زوج یارک یک اہ کاک کر اید ےس یا وید ان۲ ککں اہ اھت ایک وک

 ای الت تسکین امکانات نامی اب ےنپا ےن رت نیلام اح 1 2 ولط

 دیتا نحو گلابی کت سوکت اسنپ نداشت



 لارزو حور خاکی ولا آ AY مدر ل نورظں ترا

 اد اماکن ابو فکس یف اوو روا اوچ ر رق مکا اک و راب شان یارنزرفاکی اره تماف» کرم اے رت
 مسافر ات کود افسر نیا حر مار اهل او کنت افد یبا یاد ۔انم اح کن یدرام یا نل ینا اک ئادعب ےک یا
 کم مال ایکو م تول یک یبا نب یز اخلیا بچه لیون لماکتافو رات یک وفد نا ایگ اکے اھم یھب نام خرم ےہ یک یت

 ررقموکی ا نیب گز اغلیا نج نالسررا+ ٹپ نب دل اسد نزرفیےک سا( مان ۓارب)نارج نشا اہک ا ےن کا الاہن طلسم الا ےن شا
 ےک یا تارا یتفا ےن راس ےک اھ مع و نیکنویکا ہر اترگکتصولح یب اطم ےک یو پرت شتاب امرا توخ ےک یا اھت ہوایک
 ريال اخر وم اھت ترکت مول طب کت تو ساہاوہ توفر شی ھ32 نیلا ماسک کب ج یر یئاب کت ت قو لا تلاعی رداھت شما
 -ےایکن ای فللارصان نب دلا ما بققلاک نس ا ےن

 ہوروا۔ ےھت فناخ ےس ساماقح امت ےک ہربزجلا۔ایکدصقتاکن یدرام ےن بولا نیارگوبا لواحلا ناطلس سی ےنامز سا .:ہر اکرم
 نقش ھے لداعلا نااطلسا زنہل۔ اوہ مکا لقا یک یہ کی روایت دلا الص نب یھ مح اک صر پےت تیس کور سائے ا
 شٹنإا ںیم تللاح یل اساب ر یر اج کک تسع لوط تہب ہرعصاھدا۔ایلر کر ضامم اک درب لو کولاک در ارس کس الا روا
 ید گم ہارف نام اس اک ار وخ ی شی ایما اکے ن رکے اور دتا ےک تدبہررتموکی لقروا ےن رکت عطا اھت نارکن اک و وج ےن
 وک ا ےن ہعلآل ئار گۓ ا ےن وہ لئادرن کاروخدم از ےس ترورضیردنا ےک آکا ورکر رش پو زاورد ےک ںساوکدنزرفنپا ےن لواعلا نلاطلس۔
 : : نیل کار وٹیک قر واال کر نم اضردرگےد ام

 لقب ۔ایگھکت سک کشلاکل داعلا ناطاس کک کل اہیباب راترکودم دوا ایگ ےک ےک ددم یک ا لکم اح نب دلاروف ناطلس شیر اجنا سا
 قلوب نیبدلا ماس نی درام ادعا ےک ساا۔ ئی گپ رکا ایک سارک ں وفود رخ انچ ایک م ت سورہ پ رکے ی ادن رف ےک یارک کن یک

 اربن اپ کس نشان یک باد فرط کلید کش اکں اےک کت س اروا يک اپ ےک نی ملارآناطاس
 ےگ یہ کن ایہ نیا انن یم تنطلس کس ا مک یی ایک کے یوکے ےردارا ےک سا ناوت ےس ابهر 2

 بطق نج ناسا نا نب لارا یاب ےس وم ےک یا دعب ےک سا ےن مایا وقت ایگ م توق ن المرا قلوب بج ۔:ےولعیکی را
 راک اات کک یوی ر لاک شتا یوو ےس ایک ہری کانو کاکا ےس رھ الا نہا خرد نم کر ویزا دلا
 م گے ک سئاوک لو مدن ےک یا ےن لا تقو نکا آل ےک تدایع یکی ا آرا اوہ را شور رشتا نج یگ کیے یارک ا قا
 رایقخا بقلاکر وصل واایگں یہ اشداپ راتدوخاکن درامود دعب ےک ای ذکی ١ کرم زتسب ےک سا کوک شاری لا ڈرا ردنا ےک ےگ کے

 ۔ایگوم تدا شر لاس ا:دایک
 مت 0 0 ام لا

 ںی لامر وص ینا اک ادب ےک سارفچب۔ یک موکت ککے ع مکے لا ای لاس کیا ےن سا ی کت صوکوکحن دا نب ناسرارا قر فظم یئاوپ
 لااوہ مسا عار وعمار رف اک دعب ےک لا ۔اوہ توف یے اردا اترکت سوکت نوچ ہد ات ما اک ن یدرام نالسرارار تن بیگز اض
 ر وساد ن دلار رشا یب کاک ت ںاہیاہ نار کک کی راپ فرو اما باک ادع! ےک ا ۔ کت سوکت است
 یو کت یک ارواات ماع اک نر درا ین لار انکار لا. او« ل اتنا ںی د ےک ا کل ےہ رک سو هنر وای دراتا تست سا

 ۱ ماگ

 مام ) نالسرا رار قرم وتان مام اکن وقاع تلخ سس یارواارخب مش اش تب ناخو ناضوکلپ بج ....:تم اطا کن اغا
 هرات اطا کر الدا یک ناوک لہ یک ی اہے یا ایات شٹدجام) طخ بان اک ا ییا لموا۔یکل وبق تعحاطا کس نا ےن( نیرو را



 لاوزو تر۶ اکی وبال آ ۳ ٠ مودصح. شش اج ی نورلغ اترا

 خمیر ندا نقل اےک رش یوم 6 تایر کام یر 6 لب کر ادب بم ےر
 یاد TS درک تانے

 lS یر

 درب یا لا که بن دلا رالص ناطاس کل طرش کلا قابارما رفع گنج یک کومک دل حر الص اطلس هند
 ن درام مکا دت لار درایو رای اک انس یب اح ےک سا شرح 2ای پروا یددم یک ام گنج سا ےن نب لاال اچ ےک

 ےگ سیب کرک اک ا لب تاعق اد ےک رکن دلار الص ناطلس کای اکو« اش ید قرار

 کسا اوہ ہاشداپ نامتس نب دلا بت نزرفاڈب کس اریانچ ےھت یب ود ےک لااوم تول ے۵ا ہنر دلارو ی :ناممتس ملا بطق

 اوری وواکت سون مادام ابر ملا پس لار کسانی زد کس لاو ےک سا ماننا اک تنطاس
 ےہ ےک ود دت یش کت افد یک یاب یا ےس ا بج اھت اوم ایک نل ےک دم یکن یدلاحالص ناطاس شصت
 روااوجرو مات تر سرو نین 027 اوہ ناور ےل ےک ےنرکضق شبا کن راد اب لا

 ۔یگ ںی تش ظارووکں ویب ےک سا تول رعب ےک ساروااھٹیج نب اح اک اےک ہک سا

 نل سا )نت هل بل راے گن یر ام را پچ ی :تیاحیکن دلا حالص
 رک کد لاو ےک سا ےن اوج کرافت کی ای بر شنےک دحآروااھکررا قر ںیم توکی کد لاو یک یا ےس ںی ایک اف ےن غیب دلا حالص
 ےک سج ےن جے رالی رم ماک ا ےک اروا رکا یک( عن ولا ند لا حالص ناطلس ےس تالماعم ےک ساوورکی رش راد
 تا اظتاےک تعطلس یکں او ےن ں روا يا کاپ دو تلا الس م ناک تو یا اےس ںی ںویصآا ےک نالمراارا قر ٹر ف
 رقت وم یک اوہ توف لش ےن ۵ڈ ےیدد کک تل اہی اترگت سوپ تافاضم کس ارور نیک لق امتس نیم دلا بطتق لول لاین

 یوم ےس ےس رکےت رپ واکافیک

 سا ئل سایت احرار تہ ےس یا ل مت نب دلا بق یئاھب اک سارک تراور ماکس 1 امدح ےک یارو ایبک سلا و و رر کر بعلو

 نکی ا ان اکں اےک کب ات اک اھت س اا م ناک سم مالم کیاانپا ۓاججہ ےک اروا ت فرط کرو لقی رارطمگی رخ آ آی پاوں لا ےن

 اتیا ہک دانا ےارو ادرک اس ےک

 ےفخ طا ناکارہ تشو سا و نکا املاک احب ےک یا تاو تون اتنی دلا بشق ب جاز. دور لا رصان

 راد سرو ار کس انب اتم دور اک چپل ایا ےک تسفر کم طی بلا تا آر ےن ج وفود ۔ گے ساپ ےک دوم دوط

 ءارماےک ںادروایگا مر هواي سس شام رها لار جاري ای ےن سا۔ایگوہ طلسم ری رش ات ودروا۔ایلرک
 ۔ایگوہ لاش سیب

 اھت تر یسدج داماد ذاھکر نیر لار ان بقا نپا ےن یا اھ ایکو مامر اتو وخ کت افاضم + لار وار, یدک .. ساب ام یدوعسم

 ۱ اوم مام ووحس حبس لاو «شوی 9 تافو یاد تکی مولف 7

  ے لالا یئاھپ ےنپا فالخرب ےک سا ےن سا نر گنبد از نیم ےک لداخ نب لا ناطاسروادوسم :وزصایماوروعس

 ایسا ما کس سد تی شل نا ارز اسکی کسی اد ی
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 رپ ےک ںی رات اتد حا ےک یا رب دیق یک ا گکتمافد کل اک دوایلرکدیقےسا ےن یی آ اپ ےک لٹا ارکل گلو ا یل رام
 ۔ایگوم تاں وروااپگالچ

ol 

 وک الم ےک ترب ٹرحنت نامت نب دلا بطن زرفےےک نیر دلارو اع سا سنا اردو. 6 تب تری
 ما اکی ارحب ےک یا یک صولحک تل اس ںی ںاہو ےن یکا۔اوہ توف لم ملا ہو لک تں اہی ہد سش ہضق ےک لا قالی ميل نا
 لوکتعاطا یکب ولا نج یو اع ناطاس ےن دون دیرصان ےل سا یش ےس افیکم اون لا لباس کو ان لا
 ےک تسرب ت کس ر فدعا ےک کادو کاتا اوہ یر ںیم ہر ےک نکو مووت ےک فرار رفا کاروی ی رک
 -یکب لطوادما یگ لی مور اح نالسرا ہن دل تایحغےن روا نب دلاماظنر کود ت لاحرب۔ےدید ےا ےک رک عقب

 زوااو منا ورم

 ےک لار وا ایر گور صاحب ترش نوار واتس وم ناو رگ لس لٹج ودومگروا فرشا سیمی شا نابعشوام .......ہرصا اح اکت رب تر
 نب لا مکا ےک طط اسیصس ےک ورب یکن ب للم اظن ےس نیر ہلا تیغ مکا اک ےتالع یئدر ےل ےک ےل ام ےک نا۔ایلر کف رپ ےتالع ید
 نیت نهار کل کس ترب ترو وا فرا ماتم سير پچ لک در وف تدایقر کہلا رام

 ۱ ۔ایلرک ن سکا شوید اللو اوز روا چپ بیرت ےک نین رک
 یراق وایت لا تو سا. یو هرکی فریم کرا یہ لا تای ن اطلس لش ی ج

 تب نادنان ساعاف اک رب ترخےنرایقیکء اشداپ ےک اعراب تاپ نقد او نیمکت ذکر فرط

 یو تا کت ناسا ےک الع یا ر طی اروا یل ںی

 هر کن رو نارناخ
 لو هاش لک اطلس لوم کانن

 ۰ ناش مار نم کن ام

 ناری ایک اق تاب نا اس نسل رم نام راب اربق سہ نام

 نادسراار قفظم کا
۱ 

 یزاغیا
 مان ملا مادام ۱ نالہ راواوا شی 7
 (“ اعاکت اکرم تر ) رم

 ۱ ناطسرارار وصحم

 روت یار پسرونه روم اص... یئز ابر وصعملا۔.۔۔نالسراارقرفظم

 فک ناطق لر مت بقا اقا رز قو اش کلم ناطلس رقنست یاب اکن ادناخ یگ ... ٠تدطلس یگ کم شدی و
 ناو م یہا سا تس ضعیف ےک ناورمنباوکہق الع لا ودک ھا یک ےل ےک ےن رک وکرم اید اے کر یچ نم ہل دلا خم زو ےندامش

 یوم رو ص سہہ وردا کری د تے اے رکا یاخر ٹی با اعداد یف ےن لی نیم لول فا ا لو وم ےن



 لاد زوور اکی ولا ل آ ۳۵ رد سا مش .نورلغیا ترا

 “ یت ےل ےک ناطاسروا اطرب حاقم ےک درس وارد رو اف کس لول فروتن لو ارت ہہلودللا دیمعن اطلسردحب ےک سا
 ون مراجع گرید تو کس لای درگناور فرط یوم شک سا ےا دو اایگوہ و ےس ا اطا اےک لج ھا
 5 اھتایکن ایب سی لاوحاےک تنطلس یکن اور

 سواق یکن ا تقو ساس ےہ اتدون بلح لٹا یئوہ مفت موکعیکس ویب ےک الا سادرم نج اص یم بلع بج :تمولع یک بلع
 -نالسرۂ پلا ناطاس نیا نہ )٣ مورد ا مکا ام شم لب لمس( ۳ )شرق ملا فرش (۱)- هد ک نکس

 دورود کرد( وب رک ےک ورب یکے نسق ن یقورایکرب ناطلساوہرو آہ ھجرپ بلع ےل ےک ےنرکگک نج ےہ رت ورم

 ٠ے ئی لپ ںیم شتر لپ زن تقود یا یک ورش کج رپ ےل اف ےک رفیچ ےس بلع ےن نقرف ےک ئل ےک ہم اتم
 ۔ایدرکل ےتسا ےن سنا ایل لاپ ےک شرکا: یریقوک قت سد وب ےک تسلی وہ تسلقےاروااوہ عںاد للفں یم ںوفمچیکر نس

 یریقدں ورالاس ےب لوفود نارواایلر کری شک کور ص امر ونایکب ق ات کن ا ےن نس ےل ددنا ےک ہشےک بلع نازوب واتوب مک

 5 ۱ ۔ے اچ اہ ایک ت الام ےک تطاس یک اکا ہیچ ایا
 ناو کا ںی ےس الع ےک یا ۔ اھ کام نیب فاصتاروا نلادتساساڈب تہب رت ںورہ ...:تب الام اتیا گن رلاداع
 اب مت اب شر تس مارتاو تبحو واتدنزرف اب ےس بسا ا گز رات اپ شپ اسم ز ےک تنطلس یقوھی نزرف اک ات ایگوہ تفوو بج

 اوو ویک اھت اپ ےک یا یز وام 7 اکل گم اقوب رکف رط یکق ورایکرب ناطاس بج ںیم ےنام ےک جیب ےک لاروا لورا یک اطا

 ےن ب نامش ےس اروا ما نایک یی اکر آتو اا یکے رکو رص اھ اکر شر آس یم ےن ام ےک تموکعی چاپ رک اھت ت سود اکر لاد ےک
 سا یھب ت عج یڑب کیا یکں وی سس لاو ساق اش سیر ادوات اچ رٹسق آن ب یگز یم ےئاہز سا۔یایددادما کف
 رااح یکے یش ج اروا یاش م

 وب کر تير آرا یہا لوقا نیا سم گی یس۔اھت آبا اغاقوب کروا یی وہ تسلقیکن امتمںیم کن سا .....ر یکاوب رک
 نلایم شی تالاح ےک تدطلس یکن ا ہہ کالج ان ہیر ذاکت وحی کر اونہ سی نیرورامہعقاو یجب روا اھت ای درک تتم ںی لق ےک نر درام ےس ےک

 ۱ بیگ ک
 سارا واکس لداچ رجب < اروم ام شر دعب ےک اقوا رک تاچ سر 2 لب ماه ےک لر... :ل تک ما :

 مکے اچ اجایکن ایج یت اع ےک عطا قوا جاوم مکا ایک لو ینہ رتسنآ حب ےک ساروا یک سوجن نیگنا نیادودومدعب ےک

 ہو کلاھایکر ری وکءارھا مات ےک ںاروروا اھ ایکو و سین رف بات ےک ساروا۔ھتایکررقم مکاح ٹر ۵۵۸ ےن ؛اش کلک نب گئ نلاطاس ےس ا

 نب یاس ان اکں اوج اھت یھی گز نبدلد ان ےس سی ناروا ۔ںیممکت اطا یکس ا ئل ےک ےن رام )فالغےک ںویگرف لی تدایق یک ا

 ہن انچ اھت ںیہ و یھب ک لوید کارا یت ںیم لکو مروح نایب کات اب نیش تند دعب ےک مراد سا دو ناطاس بس ای

 ۱ ای اتب لاو اکو ارضی رکاب لو ب

 نم نامی یکتا ترب تک واخب فالف ےک وو ن اطلس روا شر تس لغ ےک دس ن ںی مام ےک بلع ....: تواب لو

 اکا دری انچ اک رک ں ی رگ یارک یارک بعمل نام ےن شپ ادرک کل نم سه شت
 ۱ ۱ اپراتور صا

 وي در اطاس انچ لاین واق کب لعد کک س اوخرد ےس یارو یوم انو ک ناطاس ےن بلع یا... 1 رس



 لادز عو عاک ولا لآ ۲ موررصح.... مر لج ..نورظن رات

 کی لعو ر دست آں ور لا یو ایل لاینسرا قا اکب لح ےن ناطلسروا ایک راکل شی ےک رکک ور صاوم اک لقےن شیو سا۔ایہب اہ و شی
 ۔ایگالچ ییا ارج دره ےک لیکر را ا

 رکا یتا ےک تست درک یا اع یتا ےس داش کک اطا سس ےس دم اھا مک یف ےل ےک یارو ایکو الب لص رمق
 لپ ےس سا 1 E ےک مقا اچ ےرکودم یم ےنرک سا مارس اند
 ےک رک ےس نا ںیم رخ وا اھ ایک ٹن تہب ےسا ےک مک رادان نف ف الغ ےس رتسونرپ ماتم زر ےن سا شوی
 اب مع کبط کمر افت مافو کبک اطلس رستاک لو

 اھتایگوہ نا ار تی شتاب اپ رب فال دلو یک ادعب ےک تافو یکہاش کلم عاطاس ...: :تعفلس یک
 ماشدا یک ںی وف ےن سا ےل ےک دصقم ساروا۔ ۔ایکداراکے هات قو امت ےن لشونایکوہ تفواش کلم یئاوب اکل ا بج
 نایاب مام کیک ا اروا کل وت تع اطا یکی اے رتن آلودلا یت اھگب لع بجو د۔ایکءرود ےن یا ےل ےک ےنان: شان اوباما
 رب د کک اا تس الام ےک دالدا یک اش کلم ناطلس کک کب ج سو تمدن آت قو یار تعاطا یا تار مام اک اتوا روا

 نر یو لب اسم )بل کمان لاو کس رک لا ےن سا ےئنگ صر تاسےک شش نلاطلس میپ :تاحزفیکا یم
 اربا غا اتم ست کیر ت ا کد تسلیت متارا اے اروا ایچ لا ےس رک وک

 ایدہ اھ اکں اہ ووکس ٹی نم < لاب هاچ لس انار لنت قلعه لاک کلی تم

 لورا ا روا ارج« ر قو رایکرب ھن زر فاک اش لک اطلس دایک ایی ابرز ہور رک تساوی براد ہد ےس لاد

 و سو رس تر

 ناطلس ےن ںوہنا نیم وہ لاش سم جوف یکی ا ہو روا ترن زرف ےک اق ٦ےک اوج ےک وہ راد فرط ےک قور ایکر ب ناروا د ماع روا راست
 ۔اھتایدڑومیوکل

 کب لع ےک مت شک ولرو آم اض اوو بج جم انچاوب تاران تہب شہ تک ا یک ا لاک 2
 ےرصتم لا انچ ۔ ایگ راہ آرب ےئاہ ارغب ولور ناروا یک باکو ختام ےک کچ ویچ کب اتاےک لاروادو ناطلس ےن لیڈد۔ایکردصق
 ٹاور تعاقب ان یا امار فست ور م کان لا مکاحاکس یار کاری زوال یاس دوس ناطلس ےئل
 ۔ایآہارمچ ےک ناروا یکت ص اصمت ےک ی اے یت چی دادفبود بج یئوہ

 داخل نام دد ےک ںونود ناروا آہ قدص نب ںیشو ی اپ ےک یا وا آراد خب یکی ر لک یک وار بووک “اطلس :گج بر ےک د ادخب

 وو اپا یدو اطلس ےس یا اوہ یت وادب رک ےہ اک اج ایکن اب سش ت الام ےک ضا یک اکا یی ۔ یوم کج برت
 ےک سئاردااھر اپ ےنپا ےس ارد گ آب لاذ ریدوعس عب ےنا ناطاسروا ید اجخا تام ہدع ( ےل ےک تمل اسم )سی یش زا تاک
 , ۔ایاڑے لکم ںبںوچنچپ ج۱

 یک کم وکی تب ےن یو ن اطلس۔ یئگوہ لضاح تیصوصخر تا ےک سی گز ق ایگ ای تری تب لابد سی۵ا ....: زا آ 16ت مولی گز

 7ھ 0 ترس دو سش ہس اکو ار قو الع ےک تمولع
 ۔ایلرکم ئاقثاھچ ان ارپ ںوقالع وڈود ےن یگ
 ےل ےک ےن کک رز ی ا نا ۵ ےک :اگردابب 1 7



 لادزد در کلا AL در . مش ...لورظ نور"

 رھپ اکے ان اکے ک یرداہب ہپ تو مسا ےن نب داد امروا یو ہ تسلی شد ئ 7جج گز نی دللادامروا یب ےس لم اوہدناور ےس رادفپ

 لر اهر ایل تراش ارگ اوره ن_ لوبیا واود تام یاب یک ل توت روا یک ر صب ںی

 یک واخ وب رک ترافاضعروا یکت خادم ےس یا لیک ا ےن سا ڈنایکر مقوی گن نیہ لاداکپ یرصب ےن سا :تموکعی کیک رص
 ےن نیک لاو ایگ آی یئاو لام ود دوا ایگ درکل وزمےس ےرعےک دادفب وکی تم ویا ےگ گاھب ےس ںاہو برع یش اہ روا

 ہورعب ےک یاد ےس اول سام ید رو رواے زند ےل ےک لیکن واہ نات ب ےس تاپ لادوات لادا

 ےنپاےس فرط پا ےن یا وت اینک ماتم ناف اپ ےک ناطلس یگ ےل ہک ا اش لی نیم ال پا سا ہو کت ایگ یل اپ ےک ناطلع

 دلو "2 اج ےا لاہدرو اکر رت کاک ی رعب

 نات ام از نزرخفاکل لا ایگارام لی ۵9+ درھچ یل 2 واب اع مش ی۵ا ےن ی... لن 6ک ی

 _ایگن مئاح اک اہ دردا چپ لسؤمرالجرک

 ناطے ادرک( جیب ساووک غم دا ےن ےفیلخ آی تقلا ایمر د ےک وکر ون اطلس وار شر تس فرا ۔:تلقلل یع

 رحب ےک ےک رکج تا ےک کا روا یک ےک ہلباقمم ےک نا ےس گر ھب یگڈ نب دلدامعرکن کب ۔ےد کور ےس ی شیٹ وکب ان ےک دوم
 _ایگالچ اپ ےک شر سمفیلخف یف ید تساکےا

 (دارغب) یکے ےس ارے یاس تسا لمس نا لیتو گے ادوار قلم ساوه تن د لاداک

 ا یگ ور چپ ای درپے اف ارد نیکی لایت سرب ےن زنی هلاداک اچ جی رکےن وکںوجوف

 گند اپاک امر کش سفید ےس ارم کف ت بب سیر سی ما پس

 روااھتاپد تومش اکر بر روا تیحالص یک اظ اد مج تیاہنےس تی یکم اه سو روا ور ےن کز نر لاد اک کوچ ....::ررمقم لا اکیا
 نرخ نی لااقل شوی ۵1و رعب سم هروش حس لوس خیس رو ن اطلس ےس یا اھت ایکہ رہ اتم یک واھ چا ےن یا ںشوادخإ

 اپ ےنپا ناطلسدحب ےک لاا زہ اک کک ےس دم اینا اے لو اب یر یی لایق قاخ کال دالس لازا 5

 و .

 تے ١م وت ور 1

 روایت وو ےل ےک دیصقم لاروا' ایکہدارااگ نک گاف س یا انا تای رقم گچ کد لاو کی ا ےا ےس

 ایم ووروا وم تہب اناویل ناچ کرا و ںیم اش ا سار کنی کب لطوانپ ےس لانه راک رصاحم اک او

 نزول کادو کی کلاس سو سود کیاددرد یا تارا وف ید ےل ریخیکے نرم . یب ںیم لکم
 اس و اس اب کس سار اک عو اھت الفودرکواز آ کد لاد ےک اوج ےن یٹواچ راکرخ هک جستجوگر کرک
 ماقا ]بن شاتر یاد لر ام بام رام االن اطلس ںی ےس داب ےک یر رقت یاری ایک تم او

 اچوی رو زر

 ےن سا ئل سااھترادف اکی گز 9 یپ۔ں۔ 7 دتماج کی گز

 ےک تام خ نال وا سد ورروشم اک یک گز نم دملادامخ وفود وک ون تا ا ا



 لاوزو خد ۶کی وا آ ۸ مودصح شا. 0

 ایگ زعواک نا ولد و بع ایکت صوکحروا رگ اب ےن سا( سیٹہلص

 ل فوتو مزو ہا ےک لاپ ےک دلا نب لاو شون رلا فرش زو لوفود بجاحروا یا ( دعب ےک ہروشم سا).. وے زو
 وب شات تره سنی دامن لو رفاه لول نا تسپ بیل فک اب یک را ایک1 اگ آے س راز تلاح ےک ماشردا ورم زا
 یک ےتالع ساو تروا ےس سینا ےک ےک دوکب الی ےس و ےب ےک ںویگرف ن اوج ےہ تزورضا یکم اح یاوکل سم ےئل سار ںیہ ےگ
 یا چ ید رک آے تالاع ماتو آس مکا یکی مر خآےۓ وہ ےترکب اطخ ےس روک یم ذو ےن رفو سادعب ےک ا ےہ اکر کت فا
 -ںیہ تگ وہ شدمسےس یراددم ذا یقبا مہ ےل

 ولوو نا لم رو ی شکل ور نزن ناطاس اینم کت ناطلس ولوو نا سو کس یا :باقا اکی گز
 اھت اش یگچی گز نم دلداھت ںی نج ےئل مان ےن ںوود نا۔ےہ اکسوہ نوک کال ےک ےن مکا اکل مہ کالو روس ےس ناروا ۔ایاولکوارفا
 ای چ £ خا 7ےک اطلس ار ناکت اودو لام ےس یرادفرط یک گز ےن ںوہنادھتاسےک لا

 مارتے لم ےن یا انچ ات ف قاد ے تیحالص ی اظرا ےک یز ہو کرک ایک ل وتامر وخ ےک نا ےن ناطلسےس تح کل موم کام
 اد ساز مدال از یا مک مکاع سا یھب ینا ذرواھ کیپ نی گرتے لالی ےراب واک رقم ما امکلزپلدوص
 ایا کار لگن رس یار فدا بل مودم کس کا وک ماتم ےک اوفےن نام اروند راک

 ےن ںوہناےھج را قارس مال ودرکواز اےک یم ںاو اوہ تاور فرط یکر جن ہاڈیمزجرگےن جو گز دعب ےک ا....: تک ےک یگ
 ےن شا ئل سا۔ اھت لاھرلجد ارد نامرد ےک مغ ےک یا روا لوجوف یک ا ۔ایلر کور صا اکئا ےن یگزءایکر اکا ےس ےن کل وبق تعاطا
 ںوہن چپ ےگ وہ دنب ہاں یم لن وف یئوہ تسلوکں ولاوربش بج یکک نب ےس نا مم ناردیم تو ےک ےگ آے لا گرو ۓای رد
 ۱ دل سارہ لئاد شش ےن یگز گا ان ےن
 ترا قام ز ےک نیمددام اح یک اشیا نشر لا ماص شب ۔اوہہناور ےل ےک ےن رک رک یک زرا ےس ا. . نریم 8
 ےک اروا )ایک دواک ککے تس کا کلات نامند لا نر ادا ساروا مام ےک اغیک ےن سا
 نس پس یک ولادر بش ان ےہ کچ ںی ر ےس ڈے یت تبغ ت ن د درک اما یون کلاس نما ما( اسکن
 ۱ لر ےن شےن ںوہناچنانچایکک نوتاہ ےک ںوج یک گز اپ یب ےئل اات

 سس لا لر یکسری لار ایکس لوبیا نویس لب دیر ازحلابو :ویاضوراس نر

 ایم تاکی ارب ےس العم اتے یارو کوج کوو یک تاور فرم اخه

 ےریشاپ ےک نارت تے ہبو یکن اروا۔ ےھت لیٹ ےن ےک ل وہم ے الم ےک ور لاروا رور اہ دبی تک سا نا لر نام نر
 لس فرط یاهو اما وکن شو ملا یم ےن یگزر یب ۔ یک کل وقت حعاطا ینا دلج تہب ےن ںوہنا ےل سسا۔ےت نا رپ

 ا ںود نااہل یوم نکے شید ئا

 رف بچا اياب ورو ا ںی اج اتا ںاہو روا یت یل رک وک تالع ےک ساروا برش ےن ی ا ماه بلع

 غیر لوس اب ےک سا ۔ایک عش اب رقریما نشا انبارپ بلعرداایبپ سیم دلج تب رف اک ا و ایدرکل ںیم لپ وکی تہ ےن ہیفطاپ
 نام رف یس ) نا یمرد ےک و وحر یماروا ےر یم یک ئے اوج ےک سا تصوکحر گی کہہ ناپ قر گف اکر قم مح اکب لعوکب افاطقر بما تاب ےک لادوا

 -ںیئڑوج وم نار اجے یوم یاش کیا( ےل کتیا



 لاوزوخ ۶اک ولا آ - 9۹ ۰ مد... م لج ےک نورظنا را
 سس مک (ي_ __م تحت ات

 كس اوایل وا فرطیکب لے یئدلجوو ےل سا۔ ےہ اہ درک تاک لا تنو یا ورکر اچ ےن ا ایگ اپ کس دو اغلطق
 روا رک اکے نعمت کرک و یر اے ںوہ ی انچ ۔ ئگ وہ رادفرطک سا لیش تدایق یک ئر نب لارفم
 ادب تم اتم ورک رادار ی

 ترام یک دعب ےک ےس رک ام تمور ایک تپ شرارت م ےک ر۶ ایمر < يه. اغطت ...:تواطب یک لع لا

 روا کے رک - 0 نا ےک وہ کاک اپ ےک ا گولے رب اید رک ورشات کد مع ےس ےس اروا بار

 ناسا سوت ے اھم ےک یا روا ایلرکر شکوک ویت ےک ساروا۔ گورک وافب فالف ےک ناف مو نوکیا یا

 باروری تقويت ورا اي اهر ناب ارج نبود نور
 رھپ یکدم ںی کپ ےس ےک ےک ن ایرو ےک لوکاں نصرک کارا نا مع... ج وف یکں ویلص

e (Ysےک کار چپ ۔ایمگٹ ول ںیئاوو روا یب مک تاک سارک د تودو اپ ےن بل ات برگ رج  

 چ رے رم راک یک کات یدک کف من ےک ہر حلاو واب ےک لاس ی اروا یارک رص ای کرشروا یر ما
 رکے د نام رفیراکن اطاسوکں وریماود ےس سیم ںوییھاس سا فنون شاپ اه نر گز ن لادا ب ج :تعخاطا کی گز

 دارو یکر کل وبق تع اطادلج ےن ںوہناذتانس نام فیہ ےن بلع لا بمج ۔ےئاجایدرگے اوج ےک یگزماشرواو یز جلا: لم :یکاچ یب اح
 روا ساپ زن ادا ب اغلطقروار اع اہک ء نام سل درلاررب ماک> لونود ےک بلعروا۔ یوم مت ںی باع ریما کیا ےس یم ںدریما

 مم ترا یک لاسقب منی لار صد زر ےک وم متا ےک گن نو هدر وار ن ایرو ےک نوید نا ے یز یدل
 داور فرط کب اح لثه مراد زر سا هرکس اورو ےک |

 ایک کوک ارم ےس عز ےک نروار لقاک ج ےس نامح ےس یز ںیم ےس ار اوہ

 ےہ اطر - لات باطل س باح ےن اک لات اک گز ےن بلح یا ...: باحر یک گز
 ایم مدد ےک یک ید ڈو کیک ا ےن اکے یر نیا ےس اےک کرا وک
 یا ےس یک نیہ لادا ایچ ںاو ےل ےک ےن رکل ھوا ےس مکا ےک رح قزوا۔ایکوہ یاب یھب دب نیر ....رر قام اح ۓئت

 ۔ایآٹ وال سو دوخرواایکر وک زر لادبک نب یھعم کا وا وارب ساک ب لع ےس اج
 تام ےس نش غا ایپ م اخ ےک ہک ویو ارف ےئ ارد روا اوہ ہناور ئل ےک ےن رکداہچ سلوک زن لار امور
 سس بلوج نا رب کس گازی یم ےراب ےک نیا ےن ا۔یکب طط کمکی وف نیکرغط نب یروب کولم
 چی م یک نا ےس ساقی اپ ےک یگ سی فین اش یب بج پچ ےل ےکددم یک گز رکےن فو ورکاد مگ تارا چک رط
 ایدرک بر ظن یم بلع ںی اےک راک ےن تاس ےک لئاوجوکل ور الا ےک کارواں وردا یک افون ےن یا دعب ےک لولو
 ۔ایلرک تا ےک یاس آسا ےن یا ےک یا انت افت لول اوج اب شوهر پل تولوا ں ومت ےک ناروا

 ےںا رو روسی اھت سنتی جد راھتدوج وم لی کشا ک سادیقاسےک نئ ا ن اج ریق اح اکس ااو تاور فرت کس مے لب

 افسوس درام رفت بکس اخ ناباروری
 هریک نداد سي ادای لس نایک سونا 2 ےن یگزر چپ ایکس ین

 ایگ آں ویو لیمرکےن وکی روپ نب وس یگز ئل سا ۔اک وہ سین ایم اکر کاکو رضای
 روا یک رات ےل ےک واچ ےن یگزر لئ ۔ ایکمارآن ددنچ ےن ںوجوف یک ا تاب آل وم یگز عیب دملادامکبج ... :دابچ فالف نی



 لادندنورع کل وال آ 2 ۳۰ مدح مشل نورلغن بارات

 نیت ے باع ملقب دایک صق اکے رک ر( ےس ل م اوج )وکوت ےک برا لیپ ےس بسے ل f او ناور فر طی بطوماش شو

 ہرصاحم کی لقس اےک رکی لا 2. / نیو تمرارط له چ تسویه
 فرز لی ن یا ناما .aE 12 ےک ےن رکت طط یکس ا سی اکو ہیک ا ایل
 ایگ اڈرام وک ویل“ تہ روا لان ید لاس پپ ےس تہب ےک ناروا لو یف تسول روس ا ایر اک ا ےہر ترک
 ںی رک ڈبہ کت لاما ںی ڑی نا ۲چار ہت ادادعت کل وشال یکن ا

 رکن ادو ات ےس ا ےک کن ےادوا۔اھجرجوعم فر ط یکب راخاہعلقی گز ( دعب ےک ےن د تست هاتون بم ص) ےک ں وعلا یس
 یگیساوہ نادر ےئل ےک ےن رک وما عاق رقے کی کلیه ای الات کری ای ورک قوت اپ ںیہن سوشا ایرج لابو اد
 ایجاد ےل ا۔یکرگ ےس یہی طرھش یکے ھکء ادا جارخ فصن ےن یار خ الر کور اھا اے یز ےک یا یت مل اک ں ویڈ
 دیگ تام اک کریک نم ںیہ یکن اروا ایگ اق ب عر اک وناملسروا یگز سیم ںولوےک ں ویکی کاوہ یت اک ں وچ

 رواایآٹ ول فرط کہ رز چاہو اوہ غراف ےس ےن رکا جت ورد و مراحروا بان گن بق : ساتو ازم
 قصر اہ امر یی شدت هک درا وج ۔ایلر کو صاحم اک فش ےن لا
 لو لا نکرد اهل اصرار امت نداد لا نر رک مما اک افک۔ ےھت تام ےک یز اغلیا نب اتنی دلاما نب
 وہ ناور ےل ےک فام ےک یک یز بسی دوا یف کیک جن فر اج ںیہ یب رقت کں وناھکرت ےن ںوہنا وہ ےک کا ےل ےک لب اتم کام
 رقت ےن یر گیاو+ ہنوز ےئل ےک ۓٹولوکر مع ن یا٤ زج لو ہلا نکرد حب ےک یا ای ایم کوک سس رر تکا پس نا ےن یے

 لٹر مے کل رشت رکود و که رک وور ا زر داپ فرط لڅ پا سا ےک

 ظن نیر
 یوم داور فرط یک نس دق اک اش سول ہوا زوم ور بج ےن قرص نم یدک اک اج ایکن ایم فی. وت

 سی قشر طو ل_ ےک ردصقن سا ںیٹو بج ےرکں اک ےس یاہو کات امر ڈو ےک سا ےن نکتے اھت ایاولب ےن یم ڈنول کیا ےس ا لا وا
 ری ۔ ےس ےل ںاپ ےک کولماعئات اح ےک شو ےساروا۔یلر کر افرگےا ےن دارفاےک بلکہ لت و ارز گے س ل ی کین یت
 ارعا ناروا وس س ےک اروا یکے راپ اول نش روا کو را راج ےن سا ئل سا اھت نشاں ا ہد یکن یھب کی گز کب انا
 ےک ناروا ادرک دوکن ا ےن سابق باطم ےک زی وج کل دات سا یک ں وی دیق) انچ ےھت ھھتاس ےک اوج ا یک شکیب یکن کہانی اھت ےک
 اھچاھتاس ےک سار وا یک یک ا ےن یگ این ںاہوورد بج اھت ن یقیاکت کا اب باد کا 1

 ۔ںییکرود تاباکش یک ارواایکک ولس :

 ےب اپ ےک نا بد برم عرب هستیم نکا یر یک شرت افرا ۔یرافرگیکں ودصات

 )0 ھی رصاق ولددد ۔اوارک رک ا ںیم ی سار ےس کز کاب کیتی ل راے نورا تاچ کر پے یزو
 سم ےس راہ ےک نا ےن دش زت فیلف بجا ڑوھچ تنو ی اروا ایل رکر ترک ں لود نا سل رز شیلا یارک( یراجالا نیئہلددلادیدس
 زیآق اروتاس ےک اددہکگ لابی د کاپ ےک یز شد کش یافس

 جا نایمرد ےک روح یئاھچ اک ارواد کس یا( شهاب )اکو + توش وه ر ون اطلس بم... دار ورا
 رو رام د کور ایر هرس کت شوق مرادی یت یش فری 3 ام ےک دوم ےن دو اد سیٹ جین ےک یا

 ےندوعس ناطس.ایدرگر کلا ےنغیلخر گے اجایکل اش ان اکا بطخ اک ا وک شتسمضیلخ ےن ںاایگالچ نادم رکل ئے زی تو



 لام خور ۶اکی ولا آ ۳۹۱ ود ص١ ی تو
 اب ٤

 جدو ۳ ور تب تے ھا
 هک اف یا نہ یر آج ےک سا سی ویکی گز نب دملاد ایک وہ وصوم رخ ںیہ ادب ئل ےک ےن رکں یجب ھوتا ےک کالے ووو
 ھج و یکدومسس یئاھب ےپ E اش ولو اول فرط یب کات یاشار قم سا یک ماسک بوت یگز

 وار کسب

 “بوت ے روس جید عب ےک ےن رکے ہلصافاکت ار کین د کیاروااوہہنادردحتاس ےک یکرا[قدزیتر کلا امارت : تاو

 اک بدلا حال ن اطلس بتا ناک ا ںاہج پک تی کرک یک کیک رول واسه تہب ےک ساروا ید تسکقوکی گڑ ےک رکگ نج ےن
NT DS 

 وب ۳۷ ۲

 شاپ لس لا لرخایکہلاطم اکہ اشیاپ کووم ب لرغط ن اطلس یت ارج اطلس ربا. ید ر کر الماس

 هل رب تم کش اش وج روا وحن اطا ایک ارج روانه زار( کس ےنانہپ ہماج یک لاطخ سا )لا ذلت اتر

 ےج ےررکراظت اکے ن وہ لئاشےک دش راسم یوو کے رک ا ےل سا یہ ےنرکگ 7 ےل ےک ہلبامردا وہ ےئل ےک
 ےا ےنرجخ ناطلس ایک وو ےن یش ںیہ ےس ر ادخب ہقدصانج ینردا گز کب تاک الات ایآے بااج رخ شرت فیلغ ۱

 یہ دم تاتو کج ےس راس قو اب کس یارواووحس“ اطلس یش ےس ر۶ا اھت ایکر رتل ا کاکو ارخب

 ںیٹشدروا یگزہلب اتم اکں وج کیا و مش ابن با رخ اد ایت مو رب رت سم فرط یئرسود ۔ےہ اکچاج ایکن اب مم باوا تش

 ۔ایگالچ لم یگ کب ارب ےس ا لوم تک توی ا اے بج رواموکں ولور ناں لاو ات

 قمراوار ما باک ی گز کیل تا اہ داور فرط کب لع ےس قرا یبہ بک دیگ رضا کز ب ا ہک مکس گز

 “ےب ینہ ےس ویسے رگ اپ مات نب روا دکل اش یوا ں وج ناک تا ےک رکا ےس ادا ےک لب
 یا ایکو ب ایم اک کرار یم کب لع: اشر اک ں ویک ےگ لج چو ب ۰ قوت :تساو ون لس جالب اتم تا ےک یدرناوچ

 روا ایک باتس اک اکل اس ےک ش ےنراوساریما بان یک ای ےتالعےک بلحرتسد کیا اک یو وف یے رد ےک

 ۳12 ES چ ااا تب ا

 2 هتف تع امج یب کیا E SÊ 4 رشتن نوم

 ےۓئارکل صف اکم ا ناچ رد یگ امو کی کھ دارا ے د شر تس ف یلخ یم تروم کیا [ مز ےک اروا ی "نت اپ ےک دیلفرک

 تن ف الخےک یگ ںیم سنہ اسمان بام تخت سیار اوت اس عتشاون لبهب عوروشذسفیلف جل ےک دت سان

 سلامت زا تفکر ام تم الایخ را کل ومانو تر گتفلغ فومن ات يا

 2 ابری عده نا سای فیل اور ور ساری مضرات سا گز کب تا

 سا )غیا گرا اک اروا ےس ا درک تاک لسو وو کای اطلس ذ رشت... سیم مر ص ایم



 لاو زو ۶اک وال آ rar ودرج مل نورلغ عمارات

 ےک لکم وو بسی یکی رت م فرط یک ل مرک یار از لنت یهو نایعشار ف وص لغرب ےس ییولسرب( تاک
 یارک صاحم کل ا رک سا کر تیر جان ار با مواد ایگاچ ران لاپ یک ب اتا بیر
 ن نارا اک فخر وا قوم تلق کک کارڈ ے جو کا یتدارکرنب یھب رخ ید سر کک اروخف طر کنی س دشت سمیغیخ ےن کاٹنا

 ترا دایک داع چ ب یل وہ تروا ےک ےل رکا گو دری انچ دیک کی اراک نا ےن تعا یک شاسی ال
 ےن سئاردااھتا آے دارفب طع داخ اک یخ کے اتاجابکایگالچ اړخ یلخرواایگایدرکخ شی صایم ےئل سا وہ ںیہن شر کیم
 ی آں یئاددلجذیلخ جل سا ےس رک وسط کین کد لطیف

 لا ککل ار شیروان سل ام ری کر نور ام سوی یز کب اتا.....3رصایحم کام
 نیا ادب نر لک کیو لی سا کر اما سبکی ارد تا مچ ث۷ ےن یدوپ کوما ات ابر لاش سیب یرادملمج یک

rzلا ے یا ابر ا صاھماکل ام ےن شرف عالطا ےادعب ےک لا ت نیک شویو ل  
 ها ےن ںودنش اب ےک ر مش زیار قارچ وفروش روا ۔ ایلر کور صاحم اک لادوا یکی وافر طی اب

 ۔ےتد لاڈ رات یھب لود ے روع ی لار شا لای ہر صاحم اک ےک اج ےن نارگیل ےن ات یک ہل

 ۔ایلرکہ را کی اروا یکی رت اخ فرط کر زین لق اے لاپ و ۔ایلر کب ںور یھت تروا ورخ ذ ےک لاہو ےن کول شپ ےک سہ

 ایگ آل باز نقش ڈ یاد ذوام لاس یساودروا کرک ماس ےک سا کس رشد لا تست ام لابد

 ایک  ن اع ےک ںاہو۔ایکورصامم کد مشروط کر تش لولد نیرو رام احد او لم اح یگ کی ات ...aN ریا سم ا
 رکےت نج ھتاس ےک سا ےن ںومکاح ںوٰڈود کا ایپ ےیل ےک لب اقم ےک ںوفودرگےن رکن خان ۔ کب لطکیک یت اھ نام نب دواد کاھ ےک
 سج ےن رکھا رخ ےک ماج لولد ناوت ولایت وب بوت ها کر آپ هم تاب یاس تب ےک رک /| روا ید تسلمے اےک

 دعب ےک لاس نجس ات اے ا رورو اے اڑ سز یھت ےس دا شا تاک کک ےک

 ۔ایرک علی وک نںراتدددنپ کب ج دوام ےک لاس یاےک کور اح اک اروا کیک رت یخ فرط کر وسع ےک کد اید ےس گز

 نادت اس اھ تہب ہدایبکرر قم مزون ین کی ادا اس ےک یگ ینو زفکآ ن رییس بدلا ایض ی منا لا. :یزواکی گن

 -ایگوہ لاقتا ٹر ش ج۷س ا شرب ی0 تلاوت فرش

 ملم یب ج اشرف و وہ لڈروا رقع لف س ی ایر عروہ ی ریق ماتیک ںودرکےن ایگ رج :یئوکرس یکںودیفم
 یکم اشا تام دخ دک توم ےک لکو مور صام ےک رش زت یلغ ےن کا اھت ایک رسک اک ناوک ا
 کر ویں وور درک ل ےک یگزروا یھت

 یادعب ےک گنج دی دشروا ایکو رص ای اک وحان نا ےن رکے یارو یک وت ایا اپ ریو دادقب ےک کک نج ےس یگزدشرتسمیفیلخ بج ما

 نت لابی دن کس آنی و و نا تراک تا گنا یلرک خوک ں وعان الا
 _ ںی یر رکداپ ربوہ لاک کرام ٹول

 روا۔ ےن عم ےک دیعبج ےن یگ ز کب ات اکے اتر ایم ےس تاور یک ی خال نرم رک ں وعلق شاد اب
 ا اے سا ےل یا وین کا کیس شاداب بشار ار ء ۳ راج ےس ںاہووکں وگواےک ںاد

 ےس با لفوکمادمز فنا ےن لئادبب ےک سا ۔ایک یش نار زن اکتاودد لام یم تمدخ یک لاروا۔ایگن فیل اک اروا کب لطوانپ ےس
 بوطما ما نا یا سم دعب وج ےس یتد دن رغاکل ا اھت یغراداب مان اک ار رقم اھ درکک یار <١ بخارعلقروا_ای دید بق اکی شاوکے ارکل او



 لاد زو ورع اک یول الآ ۳۹۳ ۱ ددر مل ...نورلغن ورا

 ۲ : ۱ اقای« لات سم ءارعاےک نب دلا حالص ناطلسر کو روش ےس مانےک
 ایک باقم ےک یاو ماھ ورکر اهر سکس هنری رب بخا عقد مزرخاکس اذن ای کوہ ت وف اھت یوم ان یلسپای سم وبا بج

 قر کے ن وک کش ےہ ا ےن یگز کب اتا وہ ےب دوکل اح ترونعپ ا ۔اھت تہ ا انرکاظوفکےۓ ل ےک یلین زرف نک ےک ء ایی وہاوک لقا ود کوک
 کرک لپ ےس ںیادعب ےک ا ۔ای ےل ککرودہاب یک یگ ذیل ےئل ےک ےن کک نج ےس ساےردنشاب ےک ںاہ۔ایک وکفرط یکب شا
 تا ںورادرسور گی اداپ 7 اکی لتب ج _ایلر قر وف ہحاقروا گم وہ ریرکود ےب 1 اپ ھجروا ےگ ےرام ےہ تایر دا لیمو

 دیک ییا لکم روا یواز کلب س اے یا زت ایگ یال اپ لا

 رکی اھوک یکے ایی لے دخول نر صبا ناو تاور ےس ےک اہ کا اتار .. شم ںوعلق ج
 راے سا ںیم ید اکہ بسی ایکدر صاحم اکہ درفسرواء فرص+ نیر تعز,شاو رخن بخشا لق ںوہنا۔ ایک یت ےہ دکر لق ےک

 ےس رام ٹول یک ں و درک اعر یک اہ دواایگوہ مئاقن اماو نما ںیم ںوقالع ےک نزوزروا لع ناتو رای رک رک ں وعلق نا
 ا لب وفک

 کیا (۳)رزب (۳)ادوص (۴)الع (۱). ییہ ہي ہو ےت ےک وہ جن ل ج ےک هو سي .....لق حفر کس يا
 رھالا نیا تجار اه کس دارا که رھت ہب ےک تابش کی کز ناطاسواںوعاق نان ( ۸)ا( )ام ا( )امی( ۵)

 ےن ںیہ ئل سا ےہ سیکمدوعم یر ات یک یک وعلان اے یتاوہررقم اح اکں وعلی راکپ ناےس فرطیکل لا زا مک لوک
 ۱ ۱ ایک اہم کد تف راک ا

 ےایکن ایج ےن ںولاع یئدرکدنچ ےب فالخرب ےکر جن اے اتر ر دی زرا ہا رد ....:تیاورد یک سود یم ےراپ ےک ںوعلق
 ا اردک ور رواار وص لک فر مے سیٹ ںورادر رک راک دارا سارق با لفےن یگزر واک

 ےک ےس ر ڈ ےس یا ولے ںوعلق ی اہ ووا ایگ آو لکو موو رعب ےک یا ۔ےاہ ایام وف ے ناک اں کیا تکو ت وت کن ارگ

 _ چی دشہدئاو یک ا اوم مام اک ں وعلق نا اٹجاک احب ےک یا وت ایکو ج تروق مکا اک وعلقیےک عحرذوا یفٰأ بیا بج .....:یلاھب یراوسلف بیا

 لود اه سوال ین زرف ےئبا ےن ہدملاو یک ا ےل سا۔ےھت ےس شٹمءارھا یگز ںیم موج وری کی رو یاران

 ےن سناتا اپ ےک گز وو انچ ںیم ولد تخاض یکن اماد نکلا ےس ۱ ںوہا ںولوو ہو ےک( قی رصت ےھت ںوما ےک ساوجاچیھپ اپ ےک ںی ا

 قرن نمکی اقتدار ما کنیم وہ رب دوط لخت کج عطر ار ناسا
 اھت ییہ اف وکلا یکی ابیات رک مے اے کا

 ے سا ےس یگ کب اتا ےل سا۔اھت ترکد پان وکی اح ےک لوح حرفروا ین( بم نکن لا... کت یا
 امگا لا سا ئوہ نامی رپ لپ اےس ھچب۔ایدرکریقےک کرام ناو رو روش اکے کر تے اے رک اک فالف

 ۱ ادرار مرک کس یا لات سا ہل ایم سا قو مو رک

 ےک یک ںوناالرک ثروت کا لار اہ ےن چ انچ یک وف فرط یک در ہعلفےن ار. اکا سلف

 یر خاک ر یا یشن ےس رکاج ساپ ےک یز ےندصاق یگ ود ےل سا یی ینا در دخ دلا یک ا گکچ رک ایل رک یت اع روا ےن
 ہدلاو یکی ےک سا اک وہ یخ رے نالا تاوکر ناچ یھب ےل ےک ر یم یکں وہاب دنام یئاب وکی سار عب ےک ا اوہ خت ہہوا ات
 ںوج وف عل اکی اوکو ورکی کت ساخر دے سا ےن ری دخ ۔اھتادزج زد گرج مان اک اادوا ۔اھتاتکر یت ھار ی اپ ےک مام ےک الی رخ



 لاو وتو کال rr میورصح ....مشش اج ....نوریلخ نیا رات

 ور یکی ناکات ے در اےک ٗےاوتےس یگز ربا

 دیو: تسرد قا واع ات نر

 ری قوم روز کت قاط یک اروا اقای بارم ماکت اسیر لینا کو ل کے نشر لن کما اک
 ایج بدو دیش وکی گز کب اتا ےن سنا يآر ظب ارت ما سال رک زرد تسدرپ سا سی وف( تپ بیلص) یر ل
 ین سج ےن لوہے ل مات یل اک نو ےک ا 2 اید لر کا اوس وم 5

 د ےک سیر ہیر کل صا تانے ضس i] یدنجوو ایک دعو نو لاو یا ا یک اکش یک لا سا ( شورا یا کجا هرل

E 

 چے ا ا ایک ٹل ابو یھب گز کب انا لی ا شام کز
 ز_ رس نماد چای مک وو ےک اے اے ۃاروا۔ےہ اک و

 اد یا

 ات ا ج ۳

 خیس قشم هاو ادا مت +77 شپ نیب وبا ےن رش تسمغیاخر لب ....: تلہ ضم ےس ما
 ایک و ںاہو لب نایمرد ےک لا اسروا ارکان تاچ ے ۳

 فالف اروا ےک ودا آپ روط ور ت وب فال ےک روحن اطار ت وجے ارما ےس تہب :تواخب وری فالف ےک وو

 سس ارم اوہ میت سیم اب را دخب لب و۵ فا ےس نایاب رذآدومن اطلس نج دو اد یم انچ ۔ےےگ ےن رکں ای ریت ےک کک
 لاش یھب و از کبد ماچ کر اوج ناھا: ید رقم نے 0 ات یز ےس
 اک ترس ےک شا نب دلا لامت ےہ زو ی واج یاش اک یش روا اوہ رر ق لا وکو ار خب دون اطا نب وادی رط یکن ا سی اے دارغا ۔ےت
 اھت یوم شار انے ییز 5 انمقلا یصاقروا ےس ساہضیلخ کوک

 ردشار فیاخر ہا ۔ایاھٹلا فلع اکے رور یکے مربی یادم کرک ےس یگ کب اتار اد: نا ااطاس رشار شیخ چپ
 گره تا الموت رقبا کیمیا ےس یا اھت خیس هاش قو لب سعی ان کدو لب جا

 ےس وک سن اطاسوج یکدم اتم اک وجے اھت لایک آں یلاودادقب یگزروا یہ سل ںوٰوددو ےک ا یکے ےک ت عار

 دے ایکو د ور رای ادقہدوفس ناطلسرکی مع الط ار ےسا بج رگاوناددہ تارک ناس ارد گیا ئل ےک 2
 ابتدا اد

 وف رط یکن اورنہ ورھچ اب ات رص کت ےک های سند سیا (سارو ین بی دادی دوحس ناطلسراکرخ آ :دارخلور صا

 بنا رخ هک گردد ارشد کس سار کےن ںایتشک یک ارادا اعبج ۔ایگک

 یتا رکےن رکشل اد واش کان تن اکس ٠٘ب اوہادیپ فالتخا م نا ںی س وارغب ج ےن ںوج ی ام کی لف چ ....: ںی لکو مر شار زاغ
 ایگالچ اپ ےک یزد اتارے وک ویھتاس ےنپادشادہیلخا ہل ےگ ہرشتن وو ےس ہارماوج تاس ےک یا ایگ چ یاو نایاب رؤ آت طاس
 ۔ایگالچل لیتا کک یز بنا یرفمیکوم

 روا ی رر وخوو لاو اولاد لترارفب لتوی ۵۳۰و رعقلاوز ورد روس اطلس اوہ ین اکتفالخا مات ن ا ا لوز یی ذیلغ



 لاوزو حرم اکی ولا لئ آ ۱ ۲۹۵ مور. م لج سس نورلغى اترا

 سل اس سا شا طیف ام ناردایک والد وضو ا ےن اا۰ ری کشا ا ھا ےک سا
 “ے تن ےک ےک ےل ےک ے رک رج تا ےک یا ایا رک جرود ےل ےک دوحسس ناطلسو ور کہا گا کس ڑی
 ناکرا شم ےراپ ےک ید رنھم ید شاد شیخ رم اید یک اکی ورم یک ا ےن ءاملع بسر کوک ہما: فلح
 ست اج لسم تاہم ےک شار یخ: انقلا یصاقہ نوچ ۔ایک تی قف اکی وزن“ یکس لا ےن ءاملعرپ تشپ یک ا ایگ ایک

 ۔ایکی ٹیپ متاع رھتسا نا ےل ےک تخالخدواپات لی( اکی دزحم)

 " سا ےن ںوئاووا۔ ےگ دادفب رکی ب یہا یو هزار ملا لاک شق ےس ف رئ یکی ګپ اا. :نار قے فرط کا 7
 رکے مایا اج ساخ ےہ فرط یک یل ےل ےک یز کہ اجا ف وصوم یاو یو تمات لورم کل تراک ب ج یکت عیب تو
 -یتڑک ید سیئوکی لیپ ےس اج

 قل اطمےک نا ےن ںوہناءےھت ۃاضقلا یضاقوج ںش لم ینانچ ۔ ت ے آکے تای وات ورت کی ورح” کش لغو تاس وتا ےک سا
 توجہ وار اقلخ مہ کا یب کس ری نایاب رز لکو( لوزح )شارف یلخ اوہ تن اک ج۔ایکز فان ںیم یب دمحت یکن ا گیل صیفانا
 ںیہ ےگ رکن ایج لیٹ تاماع ےک نیشالس

 بام ےک یک کب تا کل تا ےک ںوج فر یی گر ںی ت خا ےک یگذہ) ںی کب اح وید ت+نابش وم ....:داچ کب حر کام ع
 اوراد ب وواو الع ےک ناروا کی یف سم فر یک سو یک ن وی نو نشر ھار کرا نم تات یکم ان یم

 ماظس ےب فرط ید نیش دس ںاہد۔ایدرکن او وک وقالع ےک لای لس یار اش لو ایک لکم تمنت لاباس تہ ےن نا

 _ ےک وہ تپ لس وجےک ناامید ں مکی یک لی جم یم کے الم ےک

 yS رپ ےک ی ارشاک مک تہ رر 7 اج یکس ا سنت
 ےن ںوہنادعب ےک سا۔ ےہ د ےت سا ےک ترم کیا یش ار رص یاں ا ےن یز ےل ا ےہ سرد سارا

 نیسان بد اراےک ےن رک 24 ریلی لا رای سلام سگ و اڑ سرایت
 ۔اھت تام ےک

 روا ید تس اک رہ ےن نار اکر آہ و: کتب یکن اسم تکنو نجوم .:تسلگوال وی

 اه ہت ر س07 جم وہروصحترکس کر راے لق ےک نہ دزتب ما نویس تان ناوکں وناملسم

 ےس تاب ناو ں ویو ر لوہا یک اط یکی ےس ناروا ےگ فرط کک کام ایمی پری دوا مدر یم اا کردا یتا ناک

 ملال لاباو ی رقما تیب ےس نا ناما کے شید ئای اک ت اپ ارحب ےک یا اگل رض فیس نیز ی کی اکو

 رک ات شاورب ںایتخح یک احمد ای کک نر یف سا ںی ہرا رک یم ہرصاحم ےن یز کب ات ادب ےک سا. ریا ی وزنا ولف

 رعب ےک ریت یکتا کب ہعلقر وا ایر کم یلص ام گا وخت رکا وا رات زار س ایپ روا ےس دلا ڈر یھت ےن ںوہناراکرخ آس 4

 دلو تراک سو ۸ یکن ارکےن ںی گر اے لوہا

 یکن ا ےھت نآمزد ےک ا عزوا بلح العر اھت یارک گکب اطر فرا ورتنارددک و رص ی ےک لقا ےس ب جا. زانو

 لایا دیک شواہد فری کہ شی گز کا نا ارپ ےگ وہ تپ لع مے ںیہ سب ےک

 د لک لوق تعاطا یھب ن بان ےک ا اب درک َح



 لاو توکل آ "۷ مدح م لج ندرظںیااترات

 1 ممکن ویو ہور بج ۔ا ایگالچ فرط ےس یگز تاوہلمجرپ بلع اک رد اش بج

 : ن *ے یئداج تشنہ ناخد سودلاو دور ات سانپ وو اےک یش ےن یگ ںیم ءاہا سا
 تارک تک سرو سی ہم کد مے لب ی ات اپ ےک گز سی ناضعر اما آم عادزا نشر ےک ادا

 ۔اک وہ سنا یار گی ش اج آم ضق ےک سات مولی کی شد ےک ےن رکح اگمت ایک مت لیخ اکی گز

 لس ساکت ساورد داری ی وے ہی روا مو واش ہاشداب ےک ںوم قیا سیع ےن نوک ندرت بج . کس میرواش
 روااوہناور فرط یکرہش ےک ہیلی ورب ےک ےس وہ لاش تا ےک سا یھ ڑی یکے کس اروا اوہ ناور سکس دن شیوا کر
 مور ہاشس ےھت تحتام ےک ینا نیب نئاوج ایچ ہصییصمروارنداوو ےس ںاہو۔ کرک اےک رکے د لام ےن واش ایر رضا اک سا
 لت سرک نا کرت ف فرط کب یک ےس اہ ےک یا ایرک سرب نور کن ور لود
 کا هایت 3 یک اما مش له عقاب لاس کان سا۔ایدرکل فر کشت توکل ورنش اپ کس لار ایلرکق ی نور
 ےک اس لر افکت لاک ماش ا قاب کن ویو تر ام
 _ رک ل ویت تع اطا یکی اروا ی رکی رکے د لام ےن سا اوہ شاد سی ے الع

 ر ارم یاس تپه اف هری ےس بلع مشق ایر ری اکہ ارم ےن ناو لول زات آے ے۵۲ ماش مورد... رم

 یک رکے ددانپ وک وگول ےک ںاہ دوا ےک ہکہلمترب ہغارم ےن مورد اش ھب ات: ںیہتھک یخ ےف ےل ےک تعفادم کب لع ےن ںاذق یگدایرفےس یگز کب اتا
 Ls تے لاو روا یک یوا رط کب لع ےس نا ری درمان ی اےک رکی رادقتد کرک ےس یم اعلام

 ۔ںیھت یھب یھب وف یم تا ۔ےک سا لاڈ
 ںیہ ام ی ںاہو یک کرد و تب کیا نھ کیاکہ رصا اکہ بک ند نوا سی ؟بلع ںیہ یر ند ےرسود

 پا ںاہو ےن ںویمود۔ نج گاھچ ےس ںاہو ےرنشاب ےک سا اینک ںاہو مور داش بج ۔ اوم ناور فرط کب راع ارعا یش نابعشواموو ے

 روت نادر جن سا اوہ ماکت ساپ اوری بت ناکب لع بج)ل کس رقم ےن د یگ فا پ ناروا۔اھکر ولور
 سازی

 یک اروخ یکن اےک رک ق اھ اک ںویمور ےس کای ر ےک کرو ہگوکتارفۓ ای ردردا ایک لچ ہیملسردحب ےک یب یکہ کف ب راخا گز کب اتا
 _ یورک لر سر

 ےس ر کور صاحم اکہ قا ےن ںوہنا۔اھت یلازملا پن ب ناطلس مک اک ابد کیک فطر زی. ویو تا گن

 بیر اه رم ےن اپ ںاہورکے عورت کب اط ککے یز کہ ا ےن مباح ےک ںاہو۔ ںی درکب من ںی( ی ات )پا
 هه ور سی ںیہ ر ےب پاھ پلو کیک ں ویر ود ہک تیت ےس د کواس لپو رویم ق ن ایمر ۃامروارزی

 هاش کیک اوزار نویی ویور نر ایکس لوت ڈرا کلان لوکس رک رک نریم

 ےک لاس ی اراک ا بده لورم رد رب تلخ نورانی کل ایکن اگ آے تارک ےرصود

 درب لری قت اھتاکن ا ےن یگزایگرکخ وے ںاہو مور هاش ےک ہرصاحبےک رش ہک تند سلا یم ناضمر دام

 ےک ےس کا ددا تاتو یروز شراب لا لاک ات اپ کس دوس ناسا ب ا: تنا رخ ےک ںویمور

 ار کک تارے ارد مووت ارپ بلع ےن ںوہ ارل کا کے کو اگ آے تارطخ ےک ںویموروکن اطاسروا ا۔ےرنکب لط کمی ق وف فالخ

 بس لا اد



 لاوزو رور اکی ولا لآ آ7 موورصح....م شش n نورلغ نیا نر اج

 ہجر بنوا ای ناسا شراب کلام الا یک ادب ےن نیل لاک ات انچ ...: حاحا ی اوکو ادخب
 وہاب زاد آم اکہ و ورا رو لعر جی اش یکن اطلس حرط یسا یہ رکو ارق روا یہ کد لبنات ےادص فالغےک ںولمتی ور نا بیل
 یاد ناطلس ین انچ 2 ل ناطلس ۓ وہ ےت رک اغفو وای رف بس ہو روا ای اتکا اور لاک ماوس فرط رواں

 97 ےس وہ لرش اا ےب ےک - 7 کت لابی ایل را تاب تب کیا داد شا تہب اک اقفووایرف

 ۱ قدرت لاو ناطلس ےن فوصوم اچ وب لوستر ناچ ےک

 کس لا ۔اھتاوہ منور سیم ۵کس ٣ للاوشوامہقاد ہہ ےس اکچاج ایکن ی کای اھت ایگ ایدرکل ومن اطلس ما ےس یش... ایک نگ
 ۱ ےس اروا کد ر الطا یک ایت ها هددکب جوک فسا مس لات يه + از تس کز کب ۳ (؟نافورس) ناشورمز ها

 سره ی قلا اونو ریمل ال. تن نکا اد مات کس رکاب قندی
 ررقعباشداب اکی ش وک روم نج نب دلا لامکےندارب ماست کن شوک وی ی کن ا-يکرصق اکشن یگزر پر کش کر کی رت ئل
 وکں وا یا ےن سااوناوہہناور فرط یک نشد یز بج ۔ یی ی یلعہیبنولینپا ےن سا ۔اھت ایل کں اک ےس ہدللاو یک اروا اھت ای درک

 تاب ےب ےس یارک د رک اطع ےتالع دنپ بس ےک سود ںیم ےل دب ےک لقب ےدرکے او یک زیرو کا اد اپ ےک اے آ

 ولی شرواای درک مرا کل الت کس جواب کس لاس یہاروا یکی رق تخ فرط یک لب ےن یگزا ہل ایدرکراکلا ےس تا

 رھگم ںیہ ریڈ ںی فام یک قر گے ہلا ڈر یھت شا رکگ له اید کت تہ رص اھ اک ار گپ ۔ںیدرکب صف ق ناع ( تال )
 لوس لا کرک تای ناف یز بج رک کب سلطان لا کف فرط کاذب

 ےک توص یک لا ےن روي دلار ورنزرف کس لات اوہ لانا اکی گز بج ۔ایمگے نل بلعےارواایلرکع اک ےس یبڑڈنول ید ا ےن ایگ اھ

 دبلیو لا ےک ا ےک ساوکی ڈول ارد

 نابود اوہ دوم فرط یکے ن ہور صاحم اک شز سی 2 < لول را ربع نسخ افسر کف بز وو رسا

 ہقالعوج ود سیم ےل رب ےک ساروا ےدرکدر پس ےک لار شک رک ما کن ملا لات نش مام ےس ںاہو روال مس
 سی ںوج وف لوارہ یکن قی ف ایک ماتم ےک دارد سود ںی اوج یئوکاکم اپ سا ےن سا ۔اگڑاج لے ادداکے م
 یا کورکی رتب گہ ےس ےک نیو سد ےن یگزر چن ایکاافصاکں وج ف فلا ےن ںوہنا۔یئوہ لصاعوکں وج ف کی گز کب ا ںیم او لم

 ےاے کر ئپ ہور شوج روا ایگ دعو اکے ید سووا كیلحب( ےب رک )ےل گنار رک شو تشگےس نشہ مکاح دو ںیم ےس رع

 ها اید کتب ےل سا ایکس یت ویترای برا هک لپ نا نش کام ےک ںی اھ ید
 ایان ما کہنا نما یگدنزرفےک سا ےئایج ےک سا ےن زنا نم دلا دیاگ ت ہلا لا مام اک ٠شذ ںیم نابجش ام ےک لاس سا یم

 ۱ ار اترگت موکت فرط یک اادوخروا

 تاوخردیپ ےس ںویگرفےنزنا نب لا نی یمن سا اک وہ سب ایماکر گن ا نرک نوک ش چپ با ےن یگز کب اتا ...:دارحا یکں ویگن
 لا سر يا کس تک اگ آے ںودارا کان طخےک یگزوکں ویک نا ےن اد ی کود یف یک اں باقم ےک یزد تاک لک

 ۔ یک ل ومت سا خرو یک اے ں وییل کت ماعا یکن ا اروم نقی بک
 چپ سنن اپدودرگے کہ اقم اک ںوییم وک ا ایپ ناروحک 2 اس سا ہد( یگ الطا یک ت ےک ں ویسی گز بج)

 ایگالچ سیئاو کل ےنپا ےک رک تار ذنوکت ابی دےک ںاپووو ۔ایگم آں یئاو ےل ےک ےن رکورصام اک شو ےل سا

 غادر فرط یک اینا رکےن وکں وج وف یک شذ زنا نیلا نیم تک سیو سیما سس... اک وتس بیلصر سایناب



 لابوز عو ۶اک ی ولا یل آ ۳۹۸ مور صح مرچ نورلغ رلف نیا رات

 پر اع بت انا ایا ای وم دین انتی یرارلم لب وز ماتم اوج
 ل ماھ کیک اتا یم تار ےس ا۔اھتاوہ ناور ےس ےک ن ت
 تی ہم تک اش ن فود روختس لگن اس سس مهر لو تست

 ایا ته اگر 0ص

 ہودوٹروا درک شضن یت زیا س رار یک نشروا ناروح ےن ارواج ہی اظم ےس نشا
 غ لا ےس ر ےس رکج روا ےل ےک ےن رکہلباقتماکی اہد مہا یگ ںی ي

 شق > ۔ایآ طہلر جرم اظت اےک ںیوج شرکت و ول لی سکوت
 سرکار شک وف

 ے ےن وہ لٹاد ںیم یرادلم یک ا ما ےک اپ سئآ فسا دانا ۳ رک ت بیا قالعاکرو زر : کز
 نیلا ا د ا ھترا ذکر اوشد ہقالعر ہمکویکے هکر
 _ے ےک وہ اد ںیم

 کب ات ارگ کب قم اکی گز روا ایکاھٹکاوکع وف ا یکے ام ےک وزر اوم تاور ےک ےک د یک
 E را اوت سرو ایکب قا اک ش “ےن یار اد درک انما ں ومی یل ےک نشو ےن ںئاروا۔ 2
 روااب راد افو برش ٦ےک یکدم اک ورن زر لا ار اکانت واک اک سن ید ہوا تار وا ےب دلا ڈر یھت ےن یقایحتر رخ 2 ارگ

 | راک ترن کا

 ربا وچ تکرار م سش نو ور کج ایرو نامت نب واد اح ےک نیکروا یگز سیریل: .خ سلم

 ای باد سو هشدار خوراک اد گن اتا

 رگ ایاسپ ںاہووکں ویتاس ےنپا ۓئاجہ ےک ناروا ورک لو مع مای دوش را لار نر ندیم ما وش ےن یگ: مو
 ُ 018089  +)ھ۸. تاب یر لوس رو( شر اس 9۴ یاس کر ۱
 ۱ اھت یا اک ایک

 روا لای عد لباےک نا ناہی روا اھت لقا ڈب ےس بس اک لوو رک م ےس الع ےک ییا ےب اتر تا رک بیام ےن یگ) ہری ۵خ
 روا- وات ہوروادا اولا سرچ ر او سر رگ وج ےک

 لقب عل سیا یگ و ارواب : )ے٤ ایم ےک لق 1

 ۔ے ےک حب کم یلج رن! یھب نام ےک لمم ی ردوا 7ا با رناھتای کوہ نام دی دامت

 فوم ناسا و روس شرک نارنان وج ...: ترص اصمے روع “اطا
 ہو ایگ ہ راف ےس ںوم اک ب س پس ادن اطا ںی ھا بج م ات ےک رود ےہ فرط ی اے اہک ت اتر ایچ میم ےہ چو ا
 رکا فرط یاس ان LE ا
 27 مر ےن ساری ان ۔اگپ رکں یر انی دوح ان کیاوکں ود ۓاج که هه ام اپ ا ےک سان رادفرط
 0 ناطاسدوخر ر ےک دا راپ دراز ست يا وا ی ید
 باید کدام قاب سا ار لوټ ترور



 لادزد حرم اک یب اگ آ ۹ موت... مثل : نورظن را

 ےن یز ای آل وم گاو بجا تب رای کس ناطلس یزاغ بکر توت ایکس ناطاس یھبےن یگ
 هد اتم اپ ی ج ےنپا ےن ا۔ےد کور ےس ےنوہ اد ںیم منفی یاد ورکل تیر زد نزار بها
 کپ آے ےن سی ۔ ےہ ای آےس فوت ےک ایران یکن اطلس اب ارم کا ھا فیہ وکن اطلس ےن یگز ۔ے اج له لاو یب تمدخ یکن اطل
 ناطلس ےس ہرا کی گڑ ےہ اکپ 7ی ھپک نکہ دوا وہ مال اککپ آی م کک ت اقل ےس لا ےس سی ےل سے ایکرایت ےل ےک تصرف
 ۲ اوم ماتم تہ

 نارد رسا ہر جل رک خر روا ےل لہ جردنم ےک ںاہدردا یک دق شیپ فرط یکرکراید ےن یگز کب ارب تاجر براد
 ےک: ناک ہال ےک ی اروار زوم ی: ن روما نیلام یگ رقیب درب ےن لا در یو نیخرلاو ذصلت تسب لقب تطاول قب یاری

 تارف دو ارگ طلا سا ایکو رص یم کی ارواب یگ آر شود سیر رقم شیخ ظاطفاحم اہ وروا ئل رک نے الع
 ۔ایلرک ےس اروا ھت یر ارل ک

 ےک ناطاس ہو اھت یم افق بقل اکا تمت تن اطعام نب نالسرا پلا کلک س اپ ےک یگ کب اتا ںیم لم .. :لک کیر تج ر لاری

 لا۔ےا رکا تافو یکد وس ناطیلسود ےئل سا۔ےہ بان اک اودروا ےہ اک ا کلرک ھتاھکرے د بج فہ وکن اطلس ےن لااھقہ ضم

 اب تشدد آپ سا مج ات کپ رکتولعرپ کلم ےس مان ےنپاووروا۔اگئاجاھڑپ ہبطخاکم ا ےک یا( ںی ماس )دعب ےک

 ۱ ںاھتاتجر اشوک تی ےئل ےک
 مرواے درک و اح بخ اندر کاکام آے ادوا یک زاس مس فوم دار یم یرضاح یخ یک گز کیم اتا ےن ںوزادرپ نیم چپ
 اس کلپ نج دلی اےن ںوہنا۔ ایک راشاوکی اوم روا ںویج وف ضعپےک کک اتا ےن ستی ؟لئاپ ےک ساود بج انچ ےس ریت ب ل

 ۔اید کن فرط کل وا ےک ار ساکل ادوااب درک ائی ۵ث ۹۰ دلا ۱

 ہو ےک دم روش ےس اروا رابط کت اضا یک رہ اظب روا اب آ اپ < لا یروزرش ین: ملا جات نقش ےن ..:ورسکنولق

 لا ےد ےن وہ ل١ٹدوکں وگول ناوورکاھتاپ دو روپ کن ذاوبےک عج ےل ےن فوصوم یضاقر عد ا: ےن رکض حق رس ںورایصتت روا تاودو لام مک ا 0

 ایل کر تم سرھ لقوکب س نا ےن مام ےک ھال ایپ ہعلقر کوہ اوسوھتاسےک ںولناق ےک نب دملاریصڑوکۂہدارتشبج ےن رکرایآرکوکب س ن ادع! ےک

 بای لاو شیش ترحب ےک سا
 کن یا ینہ دلا نب ز بج ۔ایگ آل چود ےس ی دناےک فالتخا سیر ش ےئل سا یم الطای ےس اذن اھتاہدرکو صا اکو بلا بج یگز کب انا

 وج یہ دکھ شی دنا تستر ات ین کک نج اھم کور سیب لم کچ ایک قم اح اک اف ےہ ےک نب دار یصکس ا ےن یگز ایک جب

 اپ رک عت ےک ںوفاملسود ںوپایگا ورکر یس ےک لا قو وردا یک ما وکم کام ےک رد رام ےس سا ںیم اج انوراپود ںیہ اے سی: بہا

 ےس اہ دد روایت یک رو مان کی لقا یو رکی اھ چ ںیم لف ےک رص شیر مروا ےن یز یتا e :وزص ا اک ک یفروا رولت

 ےک سا ںی ےل دب ےک لنا وقت اھت ایل بلع ےس دملاو ےک یا بج ےن ہاش کک ناطاس۔ اھت ییا کا ام نیا لاس ناری اک ا اھت شاد پ تار

 ناایلرگ را اک ا ےن سی نوک لیفت رود فود سرم ےن یگز یی اتا۔اھتایدرگاطغ لیپ رب روک یگ وکراو

 رکی یھب تیل کے نارکع رب یم چٹ ےن یت ناست مک ہاھکر را ہرصضامم اک قر خج ےن گز قلات اء اھت درک دلا ماج ا اک ین ں وڈ

 اول ر

 رک گاھ ددا یدک سر مرد کو ظهر آی کا قرص کر... اکی گز قاتا
 لک الغا ادرک العا رکو م ےک لمت یک اف ےن ںوہ نا اتچ+ کد الط یک ےک ساوکں ولاو ےب رےک ںاہ دوا یل ےل اپ شیہ.اقر

 و
 تمرض ل یاو وردا



 مو

 اب

 ےن لا ۔اھت دب دد بحراڑ ری نوا اک ا اھت نا ارگ نل فاصأاروا عادت اسراذر 1 قلع :راورکاک گن قلعا اتا
 ےک "اره تراش یاد قضا الو ےس رکی رواد یک ں ومات و

 ۔ایگالچ یاد
 نیل ہا اپ ےک سا یئوکوج واہ اد قی رطاکغن زاون ںیم ناس لاسوس نکا نم یم ےراب ےک نلا ےن شر بے اس سنا

 ۱ ا ۔ےہہ ذا ڈباکداھتاروا تیم ورش ناروا یل ان سا تآ

 وضو لاری بتا تا رگ نازک رک تشکر فرات کل اج یگ
 نهار راتعدوف ےن یار اچ کتیا کلاس پد رگ ڑب ےک وف ایک وک اکے نٹ ماہ ےن ددمگن اطلس نج نالسرا پلا عج لک
 21 ہک لیا | طاس ےک وہ ناپ تاب اا بحاح فاریاب نر ہلا الردا ناول وت نک ی لا لام نارود لاء ابا
 اروا یکتا روک گز قیلاما نب گز اط نب دلا ففیسودکے ہر ےت کو دہامم یب ےس تنطلس ۓا ارمادد عل سنا ۔ ےۓاج کرے
 بسا لوس ورا کاپ وو ےردصقم

 نارود لا ۔ایکی ای ےن انچ ج مپ سل سام پا و :نالاپاا
 روا لایک یتاوہ لوجو م ےک لق کچ واک لا نر ےن یا ۔ یر اج یک ہی سرہ ی اترو زرہ کز ات نر لا فیس

 ہو کی کت یارب ےہ رپ دوزخ ےس 1 اع ےک ںاہو ےن ںوہنا۔ ےھت یھچت سود ےک اروا جاج تام ےک یک ااو نادر را ناال را پلار توا
 ںاہو.ےرذگےس بج ےک راس اے وہ شاور ماچ کلک شوو بج ر ےک کدی لیمو کے کت دذ کر نات ناسا پا

 زا دل فیس سرا. اب ھر اج یک رکا ڈا ایدہ روش وکن السر! پا ےن ںوہنایچنانچ ۔ ترک
 اب دردی شش لس رای رک نارا پال ج ےن نیلا فیس ےل سا جا لاک وب 12

 تالا کم اک ب لحوم ن ہارون یاب کاایک ب نار مکس اکہ رمز جلا روا لم عیب دلا فیس با :یئارکح یکن ی دلا فیس
 اہ رات یس م الق ااکتنطاس یگ ساروا ایک ا اپ ےک سا یک لامپ نما

 لورٹنکی یز پا نیوج کں ویاوہ۔اھتالرکہ اب توش سنا ار رگ ےک تداہش یک گز یا ۳
 راپا فوق نداد کا ےن ہےں ا ےھت اپ مر روطماع لاپو+ کتان طق حس ںودنشاپ ےکاہ و ےن کا اھت اپ ر* رش شاپ مت

 رقم تقو نیوج ۔ایلرک هان در کیا وم ےس رکی رادع ےس ںوہناریئ تچ ید رکنا ےک نار کیٹ شہ ابد

Ey1 ارس نمیام کسر  

 مات اھت کاج شاپ لن نج ککتفو سا ایک او ترک دت شیٹ ےس یزت ہو ین انچ نخ بو نی لاری ہا :یباو یک 7

 یہ یار یہا رگ جگ وف یھبےن ندلا فیسرھوا۔ ایا اک ال ا کو

 وہ ںیاو یج سونپ ی اودا ہی الط یکے انراکراد اش اےک نی دلوں

 منع اکی گز یم کلب ہیرے رن غم اس رب ےک تداہش یکی گن... دق شر ما لی

 تایل ا اے اے ےئل سا یک یکی فو تسکین بو تنم

 اروا



 لادزونور کال آ ۳۰۱ | ل ۔نورلف نانا

 نیکو م ںی ان ورو اگه نشو شوی رکا تا ےک نخر e انچ ےگ ےہ د یھ ؟ںو اگ ےک قدروا ںی یوں 77 اچروا تلوو ےاےن رب

 اتش یر اوت داور فرط یکے الع ےک ںوڑی رکا ےک ےک ایچ ے بعد و لار ی... .ل ےک یگز نادنزرف
 ےناکن ارگ گولن ںی دم ی چاه لک یی عب ےک ترداہش یکی گز ۔اارکر صا اک وعلی رو در ار کت

 ہوتی تبوک کی گز اذن دلا فیس بج ج رکی باس هو کر يه کس یکم دارا الف لاخ

 مح مارا اولو ورک ےک سا ےک رکو رص ایٹ اک درا کبک 77 8 2 الت مدارا ےن لئادوایکس کر گرو

 یے وب مایا یلاو وہ ںوھتپ ےک یگذ یل ا شہ ام ےک سونپ لا
 الچ سوم یت لیپ ےس یت کرو رک یر وں ایم ےک س را یک روا یک بے یزاغ نیدلا فیس ےن اکا 03-22

 -ایلرکدقعےس یکڑٹلل لا ےن نم دلا بطق یئاھب ےک نب دلا فیسدعب ےک را کوہ یھبل ات اکا یہ لیپ ےس یت داس 9

 ی ےک پری ی تم الحسنه شن ناقد )کں ب ےک ہھکالیپ مہ ...:ہمکباقمرب ے صابر
 نجاری مع اکن ارد تقوا اقا 7 ۳
 ےک رکراتت خوف ےن کز انا بلا رو کن ولرم یا لا فیس سنی لا نا اقتی تم زهکس لو زا نی را
 * ۔گگر لیٹ فرطیگمامش

 وں وناس ےک نش انچ لن ےک درصد ایت لب صوت چي یون لاو یا
 ۔ ںیم نار کب ب007 E یار اخذ نان 097
 ۱ تابع لاک اورنگ کیسو یاب لت اونا یب یکم اش ےن ایک شکیل اڑ ٹو

 ۱ فیمایالچ کاش اوم ت ی اشک تی اچ تند مارس کوم بایماکل اچ یاس کس اراکرخآ
 ید مانا ناف تیام کن وام کس لار نا

 لااھت یی رگ اج اک و وا نت یے ںیم تالج کج ہاشداب یئاسیع اک ب نیا )ماہ تاتا ی واچ فالف لب

 ےک اروا یک ری گھل ےن سا تا سےک ءاشداب ےک یشج ات پاک ا با۔ے ما رب اقا تماس ارطےفاواو
 ۳9 داب رج وفا مپ یر لا نت داوو نیب لارو ےس ےک یارو یک شی ےن صلی یر املا ار طه

 ےس یا وو گا HE کس فالو م نادل ں ونود نا ےن اے ے ونک ںیم کیل دحب ےک ےناج

 _ےوہداورر۷گ ر رھ 2 27ل ددی اجل رب بیت

 ہے ےس ےک درم یں وما اح ناس سود نا ےن ابر کد اپی اپ اک یی بیس ھوا .....: ۶ مس

 ناهیلرک قرب ہعلقرکز تلی یک سار چپ ایکو ص اھم کت ن ودنچ اک یب عن ںوپنایغانچ ۔ یت وف ںیم ناک یکی شر رکی الا روکے ک رھی یا

 ینگ سلاد فک ںی دلا فیس ےک سا لاش یھ دارفشاکیشنف ہاں
 درک بد یہ یٹھپ مم ےتالعکک اش ج فو رگارکی ہں الطای وند دلار: تیک کیک
 : یاب ےہ ایر یتروا تمنت اب ےک ںاہو ےن یہا ایل رکر شر کوک ں وول قا دواایدرکا اغصاکن ارگے رد تک ساروا ایگ آپ یی ںاپو واذا

 گام



 لاو زوور اکی لولا ۲ Fer د. لج ...كورلقنبائترا

 یک اچ ےک آل یک ذاپط تر اکرم یہ لم کروا رات اپ شرورپ اپ ےک دون دلاروفوج اھت اٹ نیت کیا فرصاک
 یت نار کالی ی۔یتلاج یک زذ ںی بوس ےل ےک ےناھکرہ روا الھکاناھکولں وی رخ م اشد د وایت نار کرد اہ روا یک تہ نی دلا فیس

 رواءامقفےن سا۔ںیہاج لک مال کے اے ےس نم راوی اکر یی ےن اہ اھت اتر کرنا رن رس اوج
 ےن سا وقت اڑی ہدیصتں یہ فیر تی کس ا ےن سٹیج جر ارو ب ج ۓاونہ نام اؤاراد ےل ےک ںوی روا ےس ادرک یت داد ئل ےک ل
 اید شم عنا یک ودل اتش ارب کا ا تا سےک تحفے ا

 یلاھب کا ی < ےن ای نی دلا نب زرالاس پروا ن دلا امج ےہ ز ورحب ےک لانا ےک نیب دللا فی... اچ یکن یدلابطت

 نایب ۔اھتھ تا س٤ت شان ان تو ایپ تما راوو در ۔ ینا کم اطا یکی ادوار کن الا اکا اچ یک رکا ون دل بق
 ن ن ہلا طق یل رک ل وت تع اطا یک ا ےن ںولاو ےر تحئا بس ےک یئاھب ےک ا لی ہر ارور )کت سی کلاس لو
 کیانی : ی حر قد عااکن لا فیس افت اپ ہذا جنگل داش شرت ہلا ماج
 یب دار ون کا کس ایت یک بواد اب اک لک وور عن دلا بطت۔ یھ الوا را یکن بدلا بطق یع ےس نمشیےک نواخ اف انچ یو: تافد

 ت پدر کک یا ےک ءارما دب ےک ےنرم ےک یکن الم ےن یئاھچب ےک لا ا ذہ لم یلورٹنکیمز ےک لا وا با اب هارد قشم

 ۰ ۔اگ راتو وخ

 ناو کما تم اساس اھت یھب نمی بناکر لورم ۱...:لم ضق کن رلاروآ افیکر وار انس
 تاب ی یر وب شاپ فو سای لاو رشوه سکس لا اره اپ ےک ارگ رود را
 یک یا یار راکت ار چه یاب جک لاو لار. ام فا ورک نایب
 ود فرصی روا ےک ہر چک ریس یا شعب کیر تک راک ےس ناور فرط کر سرکل ب سری دعا ےک یاد ےگ او
 ساک اوج کس نا موو رک اولو کمک ام اےک ںاہد ےس یار یک تر ےک شوا چب راہ ارمج ےک ںویتاس

 ریشرانذس کمار بع انچ آے رال ےسا یک ےس ےس ارروا یکے س یڑزوت اکڑلود ےال ال ؤکپ اپ ادد کا پکے سا ےس لا لا بم

 د 9 دبی و چاپ ء انب ےک تاقتاعتوکن السر یک تن ملا ن ارم کے افیکروب ےک یا درک نل اوج ےک دو دلارو

 توده فیہ ےس نی دلارو رپ کل یھت مس ےک لر کر وازو چاه رب دلا بط الط یکے را" ناارود لا

 کر لار نت وم روش اکے رک سا ر لالا زوروا یارک رک کج ےس لوہا کت ےب کت رر نکا و یا

 دو مارو تالعام اشروا حرب سے ہر لا بطق ںیم ے رپ ےک یاروااید رکی ادوآ لا بتا یا ام دوخ رور پام

 ےگ وہ اں وو درا ا ایگ ما ارتش کن قامت هما بت ھی کی اروا یک نا رھا اخ ںیہ ارون رم
 سای چ لباد بلحر کے ےن اےک دلاو سا دوو شان لار

 اک ات ی یادو بج ےس ورکو بو دات ھل ےس تہ ےک یکبار وا ایک ترب یک اطا ےس نیر دلارو یھ ہل اکی دلارو ہیک اطا

 يون و جیره ب وہ کاروا ایک بات اک ا ےس یر دلارو درگ لا فسفات کر

 نار کوکر مس ےس غابات ےک ساب کس ات را يا منت اد شن رک کیک اروا یوم تساوی رکا

 راس نی دلاور سیمان اکبر گی ارگ یا ہو کات یارک اک ےس مود سب مکا ےرسود کیا ےن ںام یک یک ب
 اب جلو مک رک روس غلط یار قر کی گم ود سم روا دید تست ال

 لر 0 بم نایک اعر نے رر زید مر تور کیم



 لاو زوور اکی لال 71 Fer مدرع م لم ..نورظنا می راج

 رافربروطل مکے ماکس او یھب )8 2 رک یئان کا ار وخروا ںور ایٹ ل ےک ناروا ےگ رقم ےتدطففاحنپ لاروا

 لین کز باق تم سیا عرالطا کت احزاب چرم لس لب امر کوہ ھا یس سزوجوم ںیم
 یر ےس نی لار ورا کما

 ےک بلعروا یک ورشیدف طور سن لاری ےک سا... ۔یئاھڑب م نوعلتییس
 ر روا یل باقم اک اےک کس ج وف یھب ن نینوج ناز کا اوہ ہناور ےئل ےک ےن رک شپ وتی ہر یظورارمردا با شاپ
 اے ییا ی لو ال قطر

 ےک ںی را ہے تگ ےس یم کے رکر رس
 جنتییقت موج اروم! یاس بل نزار لات نور ساک کل شک
 یا تا اصول

 ۳ ایل اصر ا ترم رادنواد یر دلاخ لکا باخع شاب ل ےوہ ند لت لذرجددنمےس ھتا ےک نی دلارودعب ےک ا

 ہعاقض انچ یک لقب ےن ںوزی کار بیک توریت ذاکک اروخ یم ںوتلقاناا ےن نیرلارو ےھت لقب ریت لب 2 دب شرمہ اکولو: تارک دوش
 هم ناف ےل کرار کوے ناب جے ہرا کش نا ےس ںونااس لعاب رکھکت سلف رم سئا لاس ناری کا
 سوی هومن سین چک یگ ا نام اپ ےک نا ےن ساون نما کن نا لا وے کاایک ی7

 ایا ایر کا ویطم تک

 تا ا ۔اھت ایلن یجہقالع اکن اقتسعےس ںوہمشاف ےن ںووملم سیم ۵۸... :تالاعےک شد

 جیپ ںولاو صد دوا ۓاھڑی تا یھگفرط یک شن ےن ںوییلس دب ےک غ کن القسع اھت یرورش رضی ل ر اھت ٹو اکر شد سیم تار

 نار کز نو نا ےس د ت زا یکے اچ ن ےک ناوآں یب ریقووجوم لیٹ تت ےک ناد درک الگو سما 07 ع

 ری رش یس بکا اوما ریپ ہر طخ وا لار ساق ناامید جان لا قرن لر
 لاج ےاجوہ بلاذ ںردا تہ دم ےس ں یو شتاب تکانی سوار یی کن لای ںی
 ھوا ےب درک اب تاقا نبی اره روح اچ ات اتو تام یا کن شون لارو
 _ ےک وہ روب اقای ڈا تود ےک وور

 ےس یا ووہک ا مارا ناددا در[ ور ی رک اار ںیم ےراپ ےک تنطلس ناکیا ےن سئدعب ےک سا... یگ تک یاب مس

 ےتوہ لہ تب1 تنطس ناکرارکا اکی ہی اک یدک( ورانو ےس ےس رود کیا کن ا ےن ا مر ا ںیہ ےج اچانرک زار ےک پار
 تین 7 لاو را ماکت لات لا یو پر لنز رهام نم اع مانی روا ےک
 رکل نیل تن ہہ اطعع ےن لا چن انچ اک ھبف الخ ےک ساوکد یم ےن سا ےل سا اھقاکک رکی کنار

 رابط کیت تب داروں یم ےی ایکو ہ لا ےس ںوطخ ام ےپا نشو ےس بو کر اتنا ر ا. شتاب دلار شد
 ایک دعواکے ید سیا یھب بشرت ت ےک تودو لاب ںی ےل دب ےک ناروا کک ام دم ےس سول ےن سا قاگ_ ےنرکگ چے ارواایزرک
 ھی سیا ےک رک ہار ےس ںوناوجونےک نخ ےن یاروااوہ تاور شو نر و عرب ےئل ےک دمعقم سا عاوفا یی انچ

 حر طا کہ دبجزپ ےل ہاٹ ےب علقو و روا یورک واغب فالف ےک دیحم ےن ںوفاوج ون اینپ ںاہد نیب لارو ناطلس بجا زاھتایلر کو دعواکے ید



 لاو زو تور اکی ولا لآ Per مدرج شراب. .نورظنٌا ورا

 ۔ایلرک سنج لاروآناطاس

 دی اچ لاش ییہ خاک تل اگه هو اکذ ی درگ اکیا کس کوک لار ...:لاوحا ےک نیب دللاردیجم
 دنماضررپ تاب لاوورھنپ اچ انب دہقالعاکک اپ ےایجہ حس ےن نب دلارو یب ۔ایلرک یک لفوو ےن ناطلسرواایگالچ ںاہد نیلا
 _ایگوہ لاقتااکس ا ںیہ وروا اگل نب ررکاورکر ین اکم ںیہ وروااوہن

 سراب لک ا وفا یس ں یم لاش ےک براع ئاو راف ےس کند د لارو ن اطلس بج... 1 ںوعالف ےس مع شاپ تن
 شوهر یر ہضلق ا ےن یہ ان اسریماےڑب کیاےک ناطلس چن انچ ابر گے اےک القا ناروا گام ہانپ ےس ساےن ںوہنا
 رب تاک نور ںیککیہ راج ےئل ےک ےنرکہلباقم اک ا جاو :یرکاوت اکر صاحم کم ارب ھل لوس رسا کا ےک یک اطا
 لباس ےس نادد رخ انچ ےک دے د سالار مرادی رک اپ طر شا ےس نر لار ون اطلسروا ای درک تو دادا اک ےن

 ِ ۔ایگلچ
 پکا روا تمار یک ییا فرم کے کہ کک اہ درو اق ی اہ ےک وا یارب لع انے مر مح د آے اج علل اکر ریش a :فراوت ارزش

 بت چرا مک! امجراد ےک اےس ھا لی ےنامز ےک (اھت نار تب عوج) نارنج یکتا س
 تا ین نار کوک شرب ما لاو ملت ویو بجا ام ره اب کس ادعب ےک زقتم نب انب نشا

 ہل٤دلا لیٹ نا ےب رادرسر کوہ ےڑب کج ےھت ےب ےس تہب ےک شرم اھت انکو ہ راد و کج ئ2 - ام لود

 وہ تیاکشش لی ی وا لب تمبر لو یب داپ کنار تس ورا نیا اکل اراضی کا

 ےن ناطاس یئاھب ےک سات ایکو ہ لاتا اکر شرم سر ثا رھپ یک ہ سڑک اقتان سی نا ےس جو یکن افناودامتا یک ئاھب سیاوش مرگ
 ناوک اطلس۔ چپ کاپ ےک نب دلر دن ناطسومپپ ےس ںیم نا ےس وہ شضن ہو ہی انچابد لاک ےس ریش واق ےس اروا یکی وسوپ تا ےک دالدا یک ا

 روا کوہ لانا یھباکن اطلس بجرمچب اک رکرز تپ کل ےک نا ئل ساون فورم ںیم کلب ےس ںویبیلپذ رھناوہ یوسف تہب که تاک

 اوم ران تب نم لر ون ناطلاسرب تک ا یکن ا ےہ درکغ ور ش ان رکے یل ار ےس ں ویل ےن ںوہناذن اپ ےک الوا یک ا تموت کات

 ہر: پارک و ام وصل هود بها شرک اخ ےب کس ی از تسور زا شوهر... ژل ماش

 نا ںی سیامک ورا یکن شو ےک ماش کرک شرات یراس کیک اطناروا یار ال قرعہ وا رکا لا ن مانا

 ںوراچ ےک ںورش ات گے ںییج وف یبا ہو وت اوہدرطخ اک متےک لیون یرنارو اطلس ےس ے رے ںولی ن ا یوی تہ دادحت یک

 ۔ اکر کن سویی کورت ن روا الآ ےس رت ضف رط

 ارا ےس ردد تام ےک ماه ںیم توثد کیک سی لق کس ی جو ںولزاز یتا کے س چکر نا نہا ....: رواہ لزز سیٹرزیش
 اھت گا کیا اک دلارو ب ےک ات لیزر لوا یم نار کک رر شوا یر نا یر اویو کھ لقوا یا زز ک ت

 انچ یارک مرم یکن ولی یکے لق روا ںی اتو ر اہوو رام یک اروا ایلرکر رب لق اےس م 0ےک سارق نا

 : ۰ ایگ ابات

 ےس اے س انی زی اتے ےن ےک ںویمدر ےک زتو: شیرک ں ب جک ناکلخ نیا روم ..:فقوم کن انا
 مگ تب کری جی ارش لاو اس حلف ےن ساق نیر سن یدک

 ءا م یکے رک وک لیک اج یادت /تهاط کس اتاق. کریم ام

 د ب آیا وراپ ود



 لادن کال ۱ ۳۵ مودرصح.... شر... نور را

 کت سا لا لر لک ۃی ہوتے اج یک تکیے ناج تقیقت یک رکا ۔ےہ یئوہہ ںی امر لیپ ےس اوج ۔ے یا رف
 رات اچ ےس کئ یک اوکدن اح دوا ںوہ انسا رکی یمن ایمرد ےک یکویج روارہوش ںیم ںوہ حر ط یکن امیسترضح ےن ےک تاقولقیر شکر تاج

 ہپ عل ئارکں یم ظن یت ا زیکپترج جت ار ہعلقک سا ےن یم بج ۔ وہ ا اچ ھپ بس ین لی پاکدشت نوک
 ۱ به تراس لر اپ ناسنا یھب وکی سا ںیم هر ترس لا لا چادر نت

 وگولق انس مات اجایکی حوت سا زوج مان صوت کرج ایک تا کلی ییا نامر دے مور لق ےک یا ےن سی

 ۔ایلرکض قرب اےس یز یت وا اتھجچپ ےس ںویئود ارب توپ لہ ےک ر اون سی ۔ایکواپ آل یم سا ناادئ ا انپاروااپکداب آ

 لایعو لیا اول دود ناف لا ايراني راک ارادت ناروا ایک ولس اھچچ!ےس ںوکواےک ںاہیب لی دوجواپ ےک سا

 ےکر زین بج۔ےھج جج یھب وقان ےک نا ہر ط یک اد آی کن ا ذاروا ےھت تپ ھتاسےک ںیہ رب یر یمراوس ےک سا ۔اھتایلر کل اش یم نانا روا

 کول اھا یکے نا ےن یم ینگ ب ےس رم ید آی ڑآ اب رظنیکن اروا۔ ئگوہ سونم ےوھیہدوناھکیر کولس ارم ےن ںورنشا لا

 رعق ذوب ی ےس ںاہین شیر نج مکس بج روا ےب درکل اف رب سکس ناو آں ے نا یھت شب رقم بجا

 درا اکے رم

 ے م دایز تاور ییا یار کے ا ظا رف اک اس ایپ ای رقت مک تم یر رو نا نا... :یشح کت باور لود

 ۱ اقای ق الع وک ماش س ورش ےک ید جا نوک

 بج ۔ےہ لوٹ فاش باس تک کیه 9 یر اپ کاخ لب. یک بلعب
 فرط ا کاب ےک گج ےس ل ویکی لارو اطار را ۔اھکمئاق:لورٹنکانپا ںیم کیلحب ےن کاوض کش سن دلار نا

 سش یر یر واک ای نارود ےک تاقا سم باح دار وف ۵۴-۵ اھ ایلرک وک لح ےن سا ھو ناک تے سیٹ

 ۳ دب ت دش کم

 کب اص ےک رک ورک ادر اف ےس کرا یک ےس سا تروج وہ یک نارا ریما ایک ا ےھت سا. :وارناروا تواخب ل

 ناور ےل ےک ےس ہضم 2(۶ الطا کت وا ےا بن اھت نروگاکس یواش نو وکی شر یما ما ےس بساکن یدلارو ایل کو رام

 ہد سچ ہک د مگگے اذا یکآس یئندنپ ترتیب یک اب چت سم لاو یر یلولا نم ملا الصرب یش تقو سار اوہ

 ےس تھا لاہور اچ رپ لترا یب بلع یتا ےک یھت ہون انچ ےس رکل ع الطا یا یس ےس داپ ےک یکن زوا توم یکن اطاسرگا م باع

 ایکو باقر اروا ایگ نار یاب اک ارب ےک وہ کا ےس نار یما گولے جو یک سج ایداھکو سیٹ تلاعورنز نب دملرون اطاسوکں وکول

 ہکوجاید رکے تاوج ےک کن وکی پن دلا یب زرکن یپہقالعاکن اتے یئاھب پا ےن اواو تسر رئت نہ دلارو ب جر ....:یلاو یکن ارط

 ایرو رص اک قر ےن ارحب ےک رکات ناک هل بست لاک لارو

 یا اھت اتم د بم ےک ناما بس هاش کلم نج من اطلس نبہاش نامیلس ....:ہ اش کلم نب نل اطا ااش نامل

 روایگو ہر فرکںوھتاپ ےک نشو ںیہ۵ ۸خ ناطلس بج رھپ اھت ات اج مل بطخ مان کی ار لوربن کس ناسا قاب دعوا انس

 ی ےک ے رزرو قوش رروا ایگ ال چ ںاہہب ےک هاش مرورگر رک تھی کل باتس وو اں کی کس دف الف ےک واش نابم

 اید لاکنرہاپ ےس مزراوخوکس اروا ایکو کوکو ےہ نک یب رتی یا ںیم ےراب ےک ہاش نامی کہ اش مزراوخر گم یگدیبد سیم ناک ا ی

 ےک لا شن ےس ار اچ نا قد لا. ےنوہ سین اد یش ےن لاک شر آن ابفصا ےس ںادواش نامی یک

 لارلج ۲۲ت ےک, و ایا کت سرد رکےن ےس شا نہا کیلا ئاقب.



 »ست سس Pet در مل .نورلظن یر ات
 وے ساید سیئ ےن آے ن واش کپ سا یھب اد يلچ فر کناف اید کور ذره: یک دوام
 ۔ایگوہ مارال ۵ نیرو

 ۳ ےک تع اطار وا ایپ ما_یاکت ع اطا ںی تمر غ کرادی ہفیلظ ےس کا ےس لاھ ؛یرضاحلاب ےک شیلخ یکن امیلس
 اید ےن ادقب یکے دوا یکم دقعرخ کل عاد لبا ےک سا ےن ہفیلخغ انچ یگام تزاجا کذ آی راد 'ادوکل ایعد لا ےنپا اہ
 شا شات ںیم سوا سالسا اپ ےیل جک برد یکتا ذیل هجا هراس دارا نت اتچ
 ۔ایگازا وے ہر اف ےتدطضوک اش نامملسںیرخ اک ۵+ اھ لاش یھب

 ےس ا تم ایس ےک تعطل ن نار اردو اما روا یک کر ام یم تط الخ لی اش ن املس رحب ےک ندو :یرت شب یماش نامی
 کم اطوع باتا ےک پاب ےک ی اے ارواایکگاھڑپ میخ کمان کا ںی جاہ یک گرا ر خبری روا اپاما فاح کت ع اما
 وار مرم ناوفع و نامیلسایگوہہناور بئاج یکرھگن اتہوک یم کرد ی هوس ناهار ام دراوس سار
 انپا ےسا ےن ہاش ناملس سیم ےلص ےک سج ےک یاسرارتہ ود ےن یا ماچ یاد یک( کام اک نا )ےس داش لک

 3 اوب ییا نر نا 19 ات پدر نامند توری تورو لا کا لو نلا ےن

 ملا زبان اروادورع ہی لا ب طق ما اک ل سوم فالف کس هاش نامی ق ن اطلس :یراقرروا ی اکا کم اش نابلس
 ہاشن کوم 7 ایا کب ایکن تاور ےک ےن اے داش نامل ھی لاطلسر ید کک نکی وف ےن ںوہٰنا یخ انچ یگامددم ےس کج وکن ہا

 شب دلا نب زی ہہناور ئل ےک دادفباوہاتوہ ےس روززجشہامش نامیلسرچب ۔اید لچک سیار اوت اکسیر
 کن املس بج ہنانچ ۔اھت یھچتارم ارام کا ا تاع یم روزربشروا الچ رکےن عو ےس لم روڈ مالطا یکی اوہ کبک

 ی زکر ن اطا مالطا یک ارد ا اب رکن رام سس ما رها اچ لس سومرو اایلر کرا ارت تساوی

 مد ما واب لا فت قات ےن رر ےک نار ایکو لاتا ئ نندو ناطلس ںی ی دھر وک ت هاش ن املس
 یب زروا یک صقر ےس زارنا ےک ںوہ اش ےسا ےس نیر دلا بسطت ےک یتیم اف لو یو اچ تماشا داش نام
 ۓ پار وا یم وکل اپقتساےک س 7ان وفایکں ہو کیو زن ےک اد ابا ماهر و کن امری کم نکن لا

 ۔ایالچ نامہ داش نامہلسرو ایگ آں او لکو مر جن وف ینپا ےس ںاہو وناوہ یوسی ظخاکن اج یٹپاوکن دلا ل# تام یادش

 ۱ ار کور ما اک وزی کتا ےک مراح ہعلقر ےن عوف یکب لح ےن دون بدلارو ۔ںایمرگرس یگداہچ یدو لارو
 یادی باو دلار رورو ایگ یب ولو رضا شد اروا ےگ ر ڈے ےک باقم را رکے وم کرک

 نر ۳ رکا ںاہی اب سی ناری ی ا ھی ئی ےک درک نکہ ج رک کی رت لے ےک ت رپ سٹار مم ثد۵ ےن
 ایگ انکا نم اساکت سل

 یا ںیہ یب ںیم زار تیز کا ںی وچ برک نکہ ایا ی
 شور ايد هی ج ےک ا - 70 حش ناماسو زا یگ فرد روا ےیض ء مغز ےس بلع ےن نب دلا وفد
 یف اں وارا fii ay راے سب ۷ یدرگور تساوخر دب ےن نااطلسرگیکت ساوشرد دا ٹیک ورک دوجوم یم

 لس دکل وزن لار کلر هایش گچ لا... نور ادرک امج قطب ۶
 ہرلج ۸ص رشا نب باک بلکه سرا انا بک لاف لد بال اب...



 لاوزون ۶کی وبال آ ۳۴ 3 ودر... شش. ...نورلغ حمارا

 تہب نب دلار ون ن طاس ہب سا اھت ای درک اڑا ےس ےنید ماعلاہدایزوکں ورتب یکاھتاتر واہ اقروا + رن سا ےس جو یکن وہ ہدایز تاجارخا
 سند هوا ھتاس ےریم یھب ولیم ہیک هما ی رها تر جم کن ایا فرصت مح یاد کال نک ردا!وہہصف
 نکن الت اما تیبا زنی تاج آر خار سی ےل سا ںیہ تالچر یت ےک لو اعد ںی تیبا یر موکت اروا ںیہ ت رک ت نلاریم
 : ۔ںیئا یم سیےریمانکی اپ

 ےن ساا ذا ںی یوم اور بنا یکر مع اوفا زبر گو یک ات کنی ماقتا ےس ںویعلس ےن نج دلروفدوب ےک سا... ام تھک
 اش وال ناجا اپ ےک اک مکس ےن ےن سا ئل ےک ددب شتاب ہانچ ۓاجایدرکلمترپ ںوربشیےک ناکا نا تست وم
 ۱ دما  لم ۳ ) ایزو لار( ۲)ء لود ورم لا طق( )ت

 00 0 0 2 ص٥
 ہما شو۵۹ ےن نب ہلارو ناطلس ںی س لیوا یرامس بج ۔یجگج وے نیب درام یھب ےن دلا ٹھترزوگاک نیک چپ ےک نا
 ۱ بد قم اروا یکی رت فر کما

 ےس بس مک نانو کا بہو اب ما یک سش وقام لتا ےک ماش ےک گن سا رک :خراوثا یرایتا ی وی

 هر نا هم تمایل کس نا تان رج واشر ام کس بارش بیس اراک ینا

 ۱ * ںایگالچ فرطیک اترارکذو ہور صامم اک رام ہما لار لا کلا

 اب کناف کن لس روا فر ط کما مراد و لایخ اک ج ےس اوفا ی ملل... اک ان یک یاوٹا راحت
 ےنرگ بات الا اچ ی تنسیم کیک ید رکا مپ وف کب لج ےن لو 2 یا کوریج کج ےس نارا

 زوم ایی اک یم ےن ںوییلص ون اگل ےن وہ ناصصتنتسدزب زاکن ارواایک۔ ستر م ںوفممی کر کے وف کل کو مے کہ کد لا ی سیم ےب اے
 ۱ ئی: تساکتسورب ز یئرواایگٹ اپ تصیکن ا خرراک کتب قے آ کت وی اود بجروااد

 سر سی ںولاو ےنوہ راگ کوہ فورصم ںیم ےن کرا ری تم یا ےس کن اطلس. :یرافرگیکں ورادرس ےک فک
 ےن نیب در ورک اچ انی تت د که پ سا ےن ںوناررکتن املسم ےن سات اف ے جفا اطنا کوچ ےس لاش یک ساروا نس

 ا اد کور سیا

 یکے رک شیپ کا طنا کہی ےن اک پ ےہ یف رک زایف یکت ریپ یاس یکل ا تعئاممیب یکن یدللاروف) نب دار و ت رہیا ب حا
 دپ ےک ہن ےل ےرامج روا ےہ ہاھچاکن دن لکویکں ید رکن ےلاو ےک مور اشو شے نادر یک اطنا کے اک تاب ا ورخ یکم ںی تروس

 _ایرک و ا ا ال

 یکے اہ یاد رپ لوقالع یس ا ےنپاوک وفا یک افیکر وا لم ےن ات ایک | 7م کای لت

 فرم یر طفس لار اقلیت »99 تیک نادر حس دارا کفر لاين ع-هتیزاج

 فر طلاب ےس تم فلات کا ےن نی لار لاو صی درک 6روز لاک یی لای درک تار

 راک راس کس یا یدک رواہ رضا اکا ںی او فنر + عمارت او اھت یک ا قو یا کیک یکی رت
 : ۱ ۱ ایر تا گنج ناروداھت کر ش یم گنچ یھب ن ایما نب ملا

 رداای کرک علیم ےن ناطل کس یم یکاپ ےن وہہ مک یک یک ںی وف یک یورک ور ش یرایت کک ےن( ںودبطصع) ںوہن رک مد تلاحب
 انہ کک اکے ےہ داسا ںی تموط لطف وب کی کوم یراط فوغ مدا اتاپ ںیم کتک روا درک ر ق ایس لابو



 ۱ ۶ کین ال ۳ ۲۳۰۰۸ مودیصح ملم .نورظنتا رج

 ۔ایدرگراع ی7270

 ر کے ےل ےک ےس یاو ورک ںی “تاع الا یک ضقت ری کانادا مداح اپ ےک نامید سرم قید ریتم
 لا مو بج ر ارک ےس ےل ےا ےک کمتر ید ظنمی اف ک چا ےن ں ویب رعب ےک سا ایگالچ ںیئاو نش ن ہلار ےس ی اقا
 بس توامارمو لادن میلاد قله نا باس می یا یو اھ اچ رک لت

 یرخآ اھت یر کل ٥صا بلخرب ہفیلغ نہا ےن ںویمز زوے سم اھت ایک ا گل او زوکتطالخ یناف یکرصم یم ےنامز لا... :لاوز اکے مو یا

 را مد وخ اکر صموج کی زر ناص بج یئوہ یکدنمرش ا ید اھ یاب ارگ ھے کی زر انب اصلا ا کر حر واش زو

 ت E r E ز راٹیاکں ایگ کل انا رت نار مت
 ویب ایل اینا بلاک کا ارو ١ ارگ ب ناار مکر اخو وخر کوج وار مضاعف مد درز روا رک ل ورک مق ہم

 TS 7 ںیہ کہ۸

 ںیہ ل وصی رص ےک دپ ےک وداد گا ور رواج کے دایر پا اپ ےک گڈ نما اتے اہ اخ لمم اکی گزر 7س
 دیس لاو لس یر کرکره تاک در

 یر سب ےک نا نیر وفاید رکن وکف رط کرم سم ۵و۹ ےک ران اردک تقی کیش یما پا ےن یگ ناطلعازپ
 یی یونان ملا نام اک ا جج اس ےک ا اوم ناور تاس ےک رواش وار شرما ںی رفت نا ا ایکو م تاور بام یں والم

 ےس اےک رک بک اف سه شیر اتکا فول: مار دکل بجا
 دیگر گام اک ادا درک اپ ےک 7بی

 اپر اتر ظن ا اک ےن ہار وو عخو ےک روامشرداایکم ایقرہاپ ےکر شے ےن واک شد سارواایدارکل اھب رپ ترازو وکرو اشرت اسےک لا. :کرهترب یکرواش
 رپ نقل قشر سیل ایکر 1 کبک سا ایک دباب ےس واشر
 و نور وا زا گندم سادات داشت

 رک اوم ٹاور ے نم دن لاردا اط ا ےچ جت اج رک عم ےل سا ےھت فئاخ ےس نیداروف ی٦ج ...:جرو رخ کن ی دللارون
 دوار شرما یب بیرت کر یک ب ج ےگ ا کد وچ ےن ددفنارپ ںوریش ناروا کور لوو کک ورکی دت نٹ یک ووبص

 راک اعلام اه سرم

 ہود کیٹ م الط ایہ وکل بک بد ے ر ے ا گج ماشو را اکر ی راج ہر صاع کیدا ن ےس را لانا 7 کم رے ل ویک
 ن ا نکس اردک 0 تی تاب سم هرس نوبت اے وہ تک ستا ال نود رم ودروا رام

 اے مرا تار هرچی یم تام ن اوفا یس سرا مارو یر رز
 نیا
 رواایآت بناج یر فمےکد درج قوت سکس رو رو اگر عش وراپ دوکو وک غ ںی الا نبرد اطلس :ہلھرابود اکو دیش رپ ر
 رے ےک ہم اقنم ےک سادوخروا پک تام دم ےس ویل ےن رو اش :اھکر ےک ہرصاحم کن ند سی اکہ رہاقردااہتارپ ماقم ےکہز یجب لئاسےک لن
 نام رک اب حر ی دارا کیر تست ویر ھم ےن وکر شرات وم گہ کن رف وندا یم ےتالعیئالاب ےک

 اد لج ٣۹۰ تا نیا ھچک اھت انہ نل کج اک دعب, ےا لیپ ےس سا



 لازونورعاک نیلا لآ ۰ ۳.9 موورصه شر... لو رنج رات

 ۔یداچ اچ عدی قلع یئالاپ ےک صمرک آں چئاووراپ ایر تو لا الص

 ےل جیپ دوری شدسا بج ری لر کور صاحم اکی ہلا الص شریر نکا ےک رکی شیٹ ےن عا فلا زین وا یر صو .... مر لنعرف
 باید زوم رد ا ےک ےس نارواایگ آں یئاوماشو وکی شدب ےک اچ ۔ مات ےک 25 2 ںاپورک

 یر رک س ی کل قت عطا یک اتام ےک رع دارا ےس سود ےس یارک اتوا دلارو ےس اچ ےک رواش اس رم
 ےج سی لورٹنکےک نا یھکۓ زاورد ےک ہرہاقت تو زر حشن”انیاودعاقاپ ےن ںوہنرواایگوہ مئاق یت اک الا یک
 کردن دلا ون اطلس رکے کد لاھتر وصی اھت کل بر صم لا نون رک اتر پ ےنرک رعنا رک اش ماش نواز
 لو شرور تا کرک رم سا خانچاید معاکۓ تر کل محو رابودوکووکریشدسا سیراہب می ےک الگ دا ےک تابا

 ۔ایکوم لات اکو وکی شد سادحب ےک ےس کھیر رگ تداوم ررط کلی رام فیل رهن ی

 ناطلسروتمزب هو نیا اک ا رم نم یا ندا جرالص اجتب اک ار حا ےک تاو یک ورش رکا ام ن دلا الص

 تالف ی بع سیم مکا یکم حر وکی ولا نرد لا الص ےس نیہ لارو ن اطلس اوہ لاتا اک ضاع ےقیلف بج رواہ ررادرنام فان یدلارون
 نا جک شب سز یرضاع ضیلخ یاڈزکے ہ ہہ تیادر یکرسود کیا ےس اہ اوج ہبطخ اک ان ےک ین لر وا اج ایک ور شلم ک

 ایگ ضا کت فالخروا مل اف تنطلس سیم صم حر طس ایگ اوھڑپ ںاہورہطخ اکیس اپع تفاطخد حب ےک ات ایگ دضاع فیظرعب کس نو شاه روا

 ۱ یم دایآل نج وی ھت اورہ

 کور ےس تنو السا ےس کیک ذر نباص رک ایکو اڑ اکو وس نب ناسا چن ارمککےک ہم وقرا نی لار ناله ےس سا

 2 اد

 ایاوب ےس لپ یکن دلا بشق یاب تارو یک ب رم رکے ےک پچ شیوه ند لار اطلس ...:ے اراک گزار
 کاپ ی ےک ساڈے ر ذس وار الا نکرد بج ےس وہ لاد م والم یکے فالوور ںیم ص ےک اوو وت

 ےک اا کیا ےک یکی اص روایی ۶ےس لون اداس یدک ےک رک ایی وک ہل واک رص ی اکر کے ںوہ تارک اید رکی اتتا

 ےپ اوہ لق ےس لوہخادعب ےک سا ےنگ وہ لپ انا ہعاقر پے ر ےک ر کت نانقمدو اب لاہدروا ےن آ ٹول ترکان ناتو يک
 نب دلا بطق یئاھچ کس اذن ایک خر اکت ور یب ےن سار چپ ۔یداگل گآ ںیم سارکڈ لم کے لقا ےن نالا ےک گا مرام

 رواایلرکض بق رب سارکخ کن وف ےن ناطلس ذنایکوہ تاب ناسح نب یرناظ لیٹ فر بشری ۔اہ دید ہقالعاک تراس ناطلسا ہا ایگ لپ لسم

 الردف رکےےے ای یف ویا ی دلاس الص ےس اکی ا ر لور شنا ز ےک یل رہی چ ئانچ دای دی دوان اص ن لاین نر دلا بشقاب ےک لا ہقالع

 سید رکنا سود لب مان اکر ایک رکو ی کک کک بدلا ب اش نار کک ےک ر علت ےک باکو یف ..:لاوحاےک ر حولت

 مدد هد روطےک ہبہ وکدمادج عقب ےن ساون ایک نر بلع ےن ءاش کلم ناطاس بج ۔ایگ دیکر رب مان اک ارب مان ےک یاب ےک لآ

 روا ایر فر گے ا ےن ںوہناےھت لم تاعکےناو بالکوت الا ئل ےک راکشش سی ۵ن۳ مبعج مک ام بج رکی ر ںیم تق ےک والوا کلی

 رح دل فدک ترش وار ہر تا ےک مار اد تزعےزا ےن سا شاپ کدو لا مام قوا

 ۱ ناو رم ضد طی اچوہ شو راے ےہ

 ا وہ لی بام اکر گا کر ےک ہرصاحم ککے رع کیا ےن ااجچیبر کش یم ناک ٰنارفکز لیلا نیدوحس نیلا خت ما ےن ناطلسریانچ

 ںیہ رص اک اھت ےس سم ءارما ےب ےک اوج یکبار کوب نی دلار یا حب ام ےنپار یما اکر کشا رپ دااب 1یھب کش در ھپ

 ت21 3 ےک لادا ترور ےس نیر لارو اطا ایگ ہدنم اضرددر جرم سا خان لس چاق مکا ےک اهر لار شبا ک



 با یر ےہ وا اھ دت ھی لاد زور کولا لآ ۳۰ مدح متشرلج ....نورظن رات
 لاہیب جہ 2:7 وا اوہ نر بج ہلق حرط لا ے ہد ییا دراز لیشروادقا مر مشب نادم اکب لعھتاسوحتاس ےک ناس ےہ دید ےسا ےت ام
 ایگ انک موکت یک کک اون ےس

 اقرباب ےس لام یگز نی لادن تقو ساق یر جب دلار ین مان ںیم لو اکی گز قبل: اےا پر ذالیپ .....:تاحتاو مھ اے لوم
 ےک ہی ناف بجای ورکس اے تا ےئل ےک لیصاع تر لک شوق 2 نالسرا پلا ےس ےک دوم ن اطلس وا
 لزان ےن ےک سا یگزایت لاتا ءاھت ای دازب بان م ےل ےک یوم سی یل لا نب ز یئاھب ےک سا ےن ا ذا آں یاو ےس ےس راک
 دل ظن ا ےن ساس تک "'  ۵۵۵7 ےنا ےک نیلا قو
 ریت یا انس لاو ی گی کن ڈ سیم ہاقناخ کیا لوس« الرضا کل اھت ایکو ج کالپ نرود ی رو ہوروا اھت ای درک
 نون دلا لالج ٹی ےک سنا کی اے ماوس اس نوا فیس نٹ ےک نب دلاابطت تافو یک نا یارک ےل ےک
 ادراک

 تاب روط لن ر وا ایکو ہرا خووخ سیم رو سن لا بلا نیش لا :یراتھخ یکن نیز
 7 واک الشم ھت ےک ےہ اکہ دو زرہ ی کرا ےس لاش وار ی ےک 7پ رول کریگا برز کاٹ تت ےک سا

 فشار ر سیم لم ملق-_ تییح یکبعاندوفروا قمه درک تراز ترول روا لای لا ےنپا ےن نیلا نی زہری

 بست لورم ذره س اپ رو فسا شا کو مورگتس تاب تعاا کرها

 ۔ایگالچ لئرا س ہوا کر رد دروس کس نم

 مالظم رکا از ؟اکی گز کب ات ااواد ےک اوج یکن یو f 27 ادب کیلا ختےایہ ےک لا ےن نب دلا بق کرک ارک رل 7
 ت ایک ریا ےن نل نب زکات رابود سار وایگوم ششم عو وف انچ اانب نار کش اک تدطلس ینپا ےا ےن اف
 وکب ییا نب دلا شد لاو ےک کا د کا یکم ایپ ےہ ددو نر دلار ن اطلع ےس نیر لا الص ی زات و ھر یاد کب یاد نی لم
 ن دلا الص ن اطار اتے تہب سی ےل ات لا ابد کس یم یلارکنیکہتسد یف کیاوکدلاو ےک سا ےن نی دلادوفن انچ ءےد ایگ اپ ےک لا
 گہ لاش یھب تار ےک

 یا ےہ کان طخ ود ےہ اترے ےتالع ےک ںوڑب رکنا یم ج ہتسارود اکہفاق لاک آل ایخوکن یدلاردپ نلاطلس ....: ہرصاحم کک رکی لت
 گیر طاق را پا کہعلں ا یھب فرطیکک رکۂلقل شش فیکس ا ےل

 ےل ےک فارم ےک سا یھب نویس یر عام اک ا ےن نیب دللارون ناطاس جل س ایان ہعقاکت عون یکجر راے
 سوپ ام نوک کے د دارم ےک نا یک ےب ےس ےس وم ےک ںوج ون یکن ا ےن نب لارا اطا سیم ور انرک ش 2

 دات یھب ںی ےئ فال جسم ایدرگوابت اجر نوش ناز ناطلس باک اب لژاپ اہورواایکں یل باقم ےن
 هدر نچ ایک اور روپ ولا نیلام ےس ناعم ےس اہ اوم م ی بشن رک شام ںوناراس ےک لاءایدرکن اپموروا
 راتاو اب ہا ےل ےک لاتا ےک رکو راوی ضام ف یلغ ی ان ںاہج ایک ر ے۶ ینایمرد ےک ل۱۵

 ےل ےس نا نب یناغل لا نیا الا نھ نی دلا باہشرنروگےک ہربکا حلق اھت س یو رش نی دلر ون ناطلس بج 0 ا یم
 دام سیا اروا کید تاک ےک رکے یجب ےن یک! ےب ال تسد کیا اک وج یم بک کیلو بج چن انچ ہاوہ اور ےل ےک
 نار یک ےک وارا نت ں ا ناذ سا 2 )لپ ےک نی لار ن اطار س ےک نولوتسروایریق یر در
 اھت کان رخ تہب ئل ےک ںوفاملسجایلن ایپ س اک ادرس ےک رایت )ن ایتسا



 ۳۱ موورصح متر. .نورلغ نارا

 مس لار ۳ ام اش وج یر خ یکں تصور زا سارق یا لاو ناطلس یھبچا.....:ےن زز ر2 تما

 ر گا ں وقاعد ہشام ات نا ےن ن رر لار ےگ د٢ لایدروا دھر کا !ےک ںوتالع نا ےک اروا ھت ےس آں لولم

 تسرپ بیل ےس وہ کیٹ ےتادعہدش دات ماق تلودب یکل وششوکک چا یک کک تں ہی ہایارکم اک اکتمرمور فنی کں والعم ات ےس رکو
 اھت ف وخ اک ں ولم ےک نہر لارو ن اطا ںی نیک یکسر مدریت ں ورشا یکے ںیزیرکآ

 کا ا ںاایگوہ لاا 9 روز دام اکدددوم اب اکن ملا بت نا رک اکل سیم ..... :تموکع یک یزامں لو وم

 تہ اکر دلا رونو اھت سادہ رل اف اک موتو یا اھ یا کہ لادا < چالوس ایکس اس

 تب نا ہدلاو یک وکیئ زاغ نب دلا فیس یئاعھب ےک ساکن یک سا ےن یا ا ارن کاست لادن اتمام

 ملت راي اپ کسب سس سه اد لادن رو / ال سو ےہ تیامہرواےروشمےک یزافکیا نب نیب للامامج

 -ایگن لب کن اماکدیفو ایس ےک لا یو دواایگن ا رک اظ وخ کل سم ار اخ

 اما ارپکنی دل اروا یکه ماشو ایم اتے ارب اک ل کوم یک زان ر لا بق نب کز ان نرد لا فیہ بج. e :ےج ےک نیردملارو

 ٹیپ نا ءاوم تاو ر فرط یک لکو مرک رک فالف ےک کادو ےک ا صف تب ولوو 7

 اس لسی منی یک وک یھب ےک ا اےس ہقد شو اایکرویکوکتارفےۓ ایدد بی قر حج دفرم

 کس ۳ رای اکی اےک رکی دق 2 فرط کرین را آے در یک ن السار ت نب ھن دلارو نیک

 تاک شا لس ناسا بله چا

 لود لا با ایکم ایق سیما او "ولف تم یر یک ل سو ےک رود ارد ےن سار چاچی کش سیر زوم

 اھت یوم ناروا ڈی یک لی کلم ہں وذ ی نایت ٹواکریلج د ےسای رد فر ایم

 هه درو ناهار« لا بنای ملا زا سا ذس کز اف لا فیس ںیم لرم وا و :ورصام کل سوم

 نیب دملروفوک رای نان یا 2 نا« رکو 5 ےک کا دوہک اھت اپ سن لا شک انار

 ءارما مات ےک ما ار رص ایت اک ب0 0 0 کس ور حس هرز لمس او اجتناب

 هان ملا فیس ان اکی ار ایوب تپل ذرات یر ی ت ادب نیلا چاچ ےگ وہ ن تعامل ناب

 تگ

 ہہاعمرب بج: ماشدحتاسےک لار ولوو مک روتر یک ا ےن نہ دلارو طر لم اک ن دلارو

 من ملت سر یوم لار یمرشواایر کچ رپ لم ںیم لو الایدام اک - ے٦ نی رلارورت کوہ ںیم نقی

 ۔ایگا اا او وک پا ایک رقم

 ےک هما( مناسبات ناو لا فیس تک لا ےت اطلس ریپ ئاب یک لام

 ے م اےک اجر مک ریت ریس اہ ںیم لکو مے یارب یی یاش تحلف اپ ےک ساےس فرطیک یش ازیظیاب اھت ےہ

 لومو

 ۷ :تاماظن ارد

eایا رت  



 لاو زوور اک یوا لآ ۳۴۳۴

 الا( ید دابج ےک سا )یھ 0 7 رنار ون اطلسء 0 روج ی کا تلبم یکن د ںی ےل ےک ےٹاڈ رایھتہ ےن ںودنشاب ےک ںی کلپ کو

 ۔یک یت یی ئل ےک ےن رکواہچ فالقےک ںوییلس ےس تار ر دے دک ھے یم

 لب دلار و ناطلسپ 7201 ای دو رومی ےسا ےن ںویھقاسےک اٹ الطاري بجو ر دلا الع ن اطلس و : ہت ر ناک ہلا الص
 نا ترت تردا اگے دب فالف ےک پآ نرد لار ن اطاسرعب ےک سا ےگ ںیم ای وہرورزکی ب جواےک ید فال نو
 ٠ھ 209 ہلاروآ اطا ےن اہ ای اچ باور هک رکن وتلو رص ی اک بو خر حاق ےس نہ دلا الص اچ * ےس کراس
 ےک ا ےن نیم دلار ون ناطاس منا اچ سچ ادرصم وو سای + جہا انرکت واب فالخےک ساءارھا قرار کیی الط ساک
 نما انا دلا خیس ےک نیر ہلا الص یز ان نارد کاران لر اراک رک ل ورح ےس یر وق یر عم ےس اروا ایکن کل وبقت ترحم
 ےک ے روم یھب ے ںورادتشرے سود روا ایا باش

 ےن نیل شاد ےک نت درک العا ا خان روا تواظبو ورک دوروشمےسا ےنرمن دلا یتا ےک سا.....:ہروشم اکن یب 1
 ےس ادرک ایدہ روش کیپ ےسا ےن لاو ےک نا ےک کرہ اقتماکن نی دار ون ناطلسوج سیم یکوکے سم کا یکے س سارا ایک تر پهروشم اکیا
 ی رے اھڑالعی ےسامک تو: لت ا ان رقم حس مور روا خرس کردم
 یزاردتسر لے راے رصود ےک کی کت اب ہی شابت ےن دلا ےک ا 5 وی زی اتقا کج و ضا اک شر
 سربرگ تفاوت اس اراک ورا ا رج کن وب دا شو جانم کن ماد ےہ ررکراوھچ ںویکہار یگ
 یا نی ہلا ون اطا ےک اوم اکیا م ےس هزار گپ ےس دوخ ےک لاد پا ےس ی دلا الص ناطر انچ
 یا و تو 7 دلا حالص ناطاس مر صماذپادایدڑوھپ لایخ اک ےن اےس لاروایک دے

 ںوہن ا ویکی کی یف سیٹ جے ےک دامچ ے ںی لو ای ھا | ںی دے یہ لارو ناطلسدعب ےک سا :یٹوکر سی ںوتسب بیلص
 2-۸ - 7 لنگ دا وا توالت راک سشب بک یاد
 درصاوم اکے کت ےک ہ3 ۶ےن سادوخےدرکناور تتد ےئل ےک رنو لار طوری انا ناروا درک 2 تان الف ناروا کس یل
 ۱ ور ناي مورد "خو وعل ونو ناروا ےک ۓ ویب 9فط یکم روایعاص دان ےن سءایدز/ں ایدلت ن و مي کس ارور

 روت ون تک ہین “اک اپ درکواب دو اوکن ا ےب د یئاھکو ےتالع یمڑسوج تاریک تاور فرط یک ار طے تر۶ الیاس ب
 ک نا نیب دیر ون ن اطاسدعب ےک سا اھت انوچپ ےس ںویر شز نم ےن لووجایدرکس جاو ںلاماوہاٹولےس ںیہ رش ےن ںوھروا۔ےھگ ےنوہ کین
 2 یر ےن ےک ےن رک یا اد تی لاک ناروا ےن رک وں ود مک نادواےنرکو ںی

 ی اا اک کت یہ را یم ما یر ےک ںورتوہکےۓ ل ےک یلاسررخ دول اس ا ےن نب دللارون ناطلس.....: ماننا اک ناس یر
 لوت ےئل ےک ںول او لس ما رز کس لودر یبا ےن ںسااھت یرورض انکم انت ا یاسر جے ا کیو ذو تنطلس یکس ا نیک
 ںی کپ ےرود یک ال مول جر تا ےک یر افر زت مب لوک زاب یس اے دپ ےہہک ت یک مروت

 ےک نا ن ہلا رون اطا بج ےہ رد آرب ےک ال ےک ناروح تت ےک نشر ییہ ےک ا. :ںکر اے ریل

 ماظمےک ۔۔.۔ ےن اطلس ایک لیا بوف یہا ےک کب عت اک نا ےن ںوناملس مین انچ ؛ ےگ کاھپ فرط یک ابی دودةن ایگ ےک ےس اتم
 ےل ےک ےن چیک ا عافیہ ا رکاب هات ےسا ےن ںوھناریش انچ ہ جیپ فرطیکےتالعےک یب تھ د یتفےس ںاوردا یک اڈہ ب

 لاماوہ انچ ان اروا اکر وصی دد ۓ ےک ر کب ق اھتاکں وہم وف ناملس ےن ںوییلییخ انچ سیکھ اچ ںیئاو یب و ناملس کت ت شو سا ںی
 ےک ںکیاورکو ی ماکت یر اکر یا تب فسا نون صوت کشش کش کیا



 لاوزو کال rir مو حق مش نورطظن سراج

 س اکی ہلا رون نالعاس ایت اینم را اک ں وتتسار ےک لع وج نوی نب راو یر 2 : تالاع ےک نول نئارادرس یر آ

 روا اتاچ ھتاسےک ںوجوفایکن اطلسووء ید درگ ام ےس الع ےک ماشدا دانہ م اکی کو شوا ییرادرب اپ ےا ےن نئاطلسءایگو ہر ادرنامرفو

 تل ترور ضیا فال < ںونمش ےپا ےا یھبب ج روا ا ات اٹ ھتاہاکن ا یم وک یکں ونارلس فالخےک ںویلس ہم سا

 ۱ ۱ ۔ےت رکا کدادما یکن ا ناملسم

 ضیق ےک مرواشواپ ےک طط مشیر تر مشک سسر طدواہصرصم ندا بی قے( ہییمر آ) ےتالم ےک نویل نیا ...:ہضحبف رب ےتالع یگور

 کیا یم نامی کں وئامنجر یمن ےنپا سیم ےس رح یلایمرد ےک -21ےہ ےن واش دا ےک ہزططت ئل سار ایلرک ضرب نا ےن نوبل ن یا ےھت سی

 ےن نویل نیادعب ےک یا: کرج عوف ےل ےک ددح کس ا ےن ناطاس ناچ یا دادا یک اے دلارو اطلس ےن نويل نا امیر ادب تہب

 ںی دنگ اپ ےک نیہ لار ول اطا ےن یاہو ےل یر یقروا ملا وج ںیم گج دا کرو تات اےک رکی ھتاسےک ںوج فیر

 یار شیما کشم با تایمر اتش یک دب تفاط وا تموم نا یکن ویل نیا

 نار نشد نہ قب نوتا ذ ناک اک راسیتروا یىر ضا۱ ساوییس طلع( یک تودوجوم) ےتااع یر... :راماب فرطک ے الغور

 سارہ فون ورش ےک یا اکر نالسرا ےل ان نا کس گن مت اب کس اروا المرا یئ ایپ ےس اک وقالع

 چن اطاس یکدای رن ےس سا دوا کل اپ ےک نیب دلاروفرکک اھب ےس ںاہو نونلاوڈ داءایلرک روک وقالع مامت نا ےن سا ےک یار ات الی

 اطلس ساک توش انس ین لا دن لاطلس ےن سار گے درک بوق ال کس ساوورکاھکاوخ ییرافس کیاش ۲م نک ںاوکن السر

 رو مان ےک نا ےک یب ےتاطع ےک نایمرد ےک ادوار شیپ ےک نالسیا یب سم دلاوزوام ےک ھ ج۹۸ روا یک یا شپ فالخےک سا ےن

 ۱ ۔ایلرک ارگ ئادداایکہزاوروکےعن اوفا فرط یک اوس ےن سار ناب زمان
 AIDA ںارپ طارش نا نہ لار ون ن اطلس اپا یک ییا یکے نیہ دلار وآن اطلس ےن نالسرا رک ۱ و رش

 اہ یکے ہراس ےک سنا نوفیکن یدلاردف ناطاس لہو ردا؛اگےہ ر اپ ےک نونلاوز ہقالعاکں ادیب کافر حال
 ہر سیم بق ےک نوٹلاوذ قالعاکس اویس کت ت افو یک او اایگا اچ لاو سان دلارو اطاسرحب ےک

 هو تیر وز شابک وبا نی را لاک ان کس ٦ے دارخب ر صا کی ر لارو ناطلسر حب ےک سا ....:تہ اشد اب یگ نر مار و

 ایا امی اضراب ارز درد مورد ال ماش یافت ی زج لو مارو ايام اپ ہیاک اذیغو ماس ےنپا

 و 0 20
 و اصب ےس یا اھت ایک یتا درد رن ےن نیب دلا حالت ناطاسر کھایا مارکوری اکے تاٹہ ےس توکعیکرصکی ولا نب دلا الص ےس نہ دلارو

 ٘ں الص ن اطا انچ ؛ےرراظتا کے دد یی گج ےس ںی ںونود ناروا گلوب کا 2 اقم ےک کر هد آ اشیا لودر

 راک رکود لاو نب لا

 ص9 7
 ایگوہ لا فون لر ال ناسا ماکت صاف کس ںولونمود ےس کرککا رکےن جروفروا سیکرود ںایمان یک

 ےسا کت قلب بن شرب نان رام سا هیات درکل وزنماۂوفےس ا نب دلرون تقو ےک تا الم کاوہورطشےاروا

 اه سا اج ےس تسال یک نیہ دلار د ن اطلس وآن علا حالص ناطاسرب تو“ لااذہا ےہ بارختہپ تیب ید لاو ےک شان لا

 رصد اپ گرا کت سرو خو لاو ما سلف سار لار مرقد روی شرق وم

 نم اهدایز ےل ےک یا ت موا



 لات الآ

 ا ا یم اےک لا وڈذام عل ےک ںوطددنچ ءایگا امر

 تسشیفو ول يک ارغاو روز شن مالک ات لک سا ذس یاب نو یک مارال... تاپ تر
 1 ےن ورد دا ارگ ایدرواےخ لسمرواوریز مارس هرتز ےک یا ےک رک اح نادر اکتہاشداب یکن وقالع لوٹ ا
 دو ست تار برا یکی گز دلاو ےک ساک یکی کت ساو ارد ےس نب لا رونق یکل وقوکتحاطا یکن ا

 2 2 ارم اپ ےس ا ران لجو دا رد رل ایک هایم یکی نیا ا ںی باص ےس رد نقر 7

 ]0 7 گی ئل کن عفان

 سا لات سورس سنا ایہ لانا سیٹ م2 لاوتہاااکی گز یب اا ندو دلار وآاطلم :تافوایکن دلاروآن اطلس
 ےک دا حس لول نکن ملا فیت مارو درک رش کرا تیپ توکل رس تب نیل ران ناطے

 عر روا نشتر شکم ان ےک یا انہ مکا بولا نب یب دلا فیس بج کی کی ھا گوہ د تہب تطاس یک ات اب ر 2 اک
 : افت تابش راس لک

 7 ہضم ا قد کاج روازاغ دا تک ل یخی طر ام اک ادافم ےک وابل ی دلارو اطا تو

 اتا سی مس نو رز انار فصل متین تر یے کاست

 لت نا ارس لوس سارا اکشن و ماش حب کس لول ماش )فساد. :ماکی یت
 ںیہ لاش کیااور نی واست

 روا ۓئار یب ےتارزوا سارک ر ی یک لاتی ےس لا یارک ر یھی روتر اہ (ناشلا میم ) ںیم لم ےن سیا ا ما ماعافر

 ےک ارگ ایی زنا چاچ ےس درک رق ت اقوا ےس تہب ےل ےک ناروا ےئاوہ ںی لکه رپ وان هک ا
 ید ی اڑا

 ےک نا سیم سلامی رت تا ےک مک اروا را جا حبس کی ورا درو ان مارا
 تا رقبا عن 1ت تیا نب ملاروآن اطلس اه اتم دن

 لب اچ

 نا

 کت هه ےل ےک

 در تاپ لیتر لات

 ےک نب دللار ورک کان تیتطاسناکراروار السا مات شش شد اوج لا کن ملار و ناطلس بج ... یاب م 1 اسلم

 روا ےن ماو یکم اشااھٹا افا اک اطا یکی ا ےن ںوھلا اک مع ماکل اسد رایگ تو او و رکےت سجی چھت ےک خب اص
 یار 0-0 و هو راس کبک متر یکل وقت عاطا یک ا مر ھم ےن نیلا اص ناطاخ

 ناطلع سی ہنس مقوی سس قزل لک اما کا ارم کت
 وشی اے لو نر رک نادرو رے تع اطا یک اوو کتے مایکل وج ےس نہ دلا الص

 وکی گام نی دلا فیس ےب ےک نیلا بق یئاھب ےپا ےک رکس نل ہرمز جلا ےن ناطلسہکے کچ وہ نیہ ہی کردو کل ام ا
 اوبو اں ونود نا ےل ےس ےن مس او رس لمینت ورق امت یاب رو کل و
 یت E ۴ع اطا کت او یکن یہ دللاردٹ ناطلس سی ںیم ی رافد ا زا نیلا سض خان اچ



 لاو زو در کی بال آ ۳۱۵ ۰ د م رل ۔۔نورلق ن یار

 ینا ےکر کوک دا ایگالچ یاو نیوی کرک کس لا سقز نا فیس تاع دس

 ٹاک ش اھت الف ہدرواز اک یدلاروف ناطلس نار کم اک او ایگںن ارتوددب ےک یا یارک نگ الی ےن ںوہنج ایک ف رط ربا اوا
 بج راک ے دانم کک اماکن ارے ا( دعب ےک ےہ کت عطا )و کک( سا ارت زا نو لا فیس ای ایگ یکم ر صام کیں ونو

 اتان کیک ملا ن اطلس ناار کک اکں اہ دوت ھن ور کزاغ نی لا فیس بج لک جب نا ےک کا راے ا کرک وقت تععاطا ےن سا
 ۔ایگای لن لا کو ورحب ےک شاید لا اتفاق رکن 9 یم واو ےک اروا ورک اک سرہ ش یک سا

 مر سنا 3 الع ے را ےک ہری ءالرک تی روا ورا قرن ما فیس لار تو ضر هز ر ۱

 یئاھب دار ںوام ےک سا ود ہلکویک اھت اک وہ یش Na ن یک ار حںرط کار وایت وضو کوین« ریل

 تاراپ ےک ارداق یا س بسا اش بس دلم ندا قو مت ےک( نیبورام اح )نی دل طق
 ۔اکرکل یل اتم اک حماد بھ اب ملا دان ن دلا ف یم ور کیک

 بج ا لپ ےک دنمشاد نب نونلاوذ ںی دیس لاک 2 بکن دلار شے ن دلارو روکش 7
 ویز +تقد لا نب دلا فیس اھتایانرہاشداب وکلا ےن لا ہویا ایگ اچ اب ےک زات نیلا فیس تسود پا دو رت ان لاک لار

 فیس اس لا ےنریما اپ ۓرسود کیاےک سکا ےزک راکم اشوک ایدہ روش ےسا ےس یہ لار ن ار

 _ایگآل ئاو لسؤمرواایکل وبقو روم اکی سا ےن نب دلا

 ےل ام ےک انب دلا فیس ےن ںوھک دم ایپ ہروکتنطلس ناکراےک سادوا حر اص کک ےن نہ دلار الص کات: :ماغپاکن یدللاعالص
 اپ ےس ےنرکہلباقتم اک ن ملا فیس شب ےک درد یک اوج ایا سی ےراب ےک تارطخ نا یا ےن نما حالع؟لد لت ات وک ںویکوکں ارب

 فک شیب ده زج اہک اں ونود ہو اقا مافی آب لع ےس نشو اص کک ےس جدلا ند لا شرحا ےک یا ےگ وم

 هامون طاس ا دیاد لا نہا کتور طخں اک ویکی درک نے ےناج ںادوکل لا ےنءارماےک یاس

 تلو 0س اوج یلر کر ضا ھم اک اینا لق ےک رکی ق یب ےن ںویویکلص حب ےک لانا ےک نب لار ون ناطلس .. و یلص

 ےک دلا الص رداد دلا فیس ںی 2 7 ای زین منا نیل

 یک کے تاود ےن نا ےس ںوپیلس لای تست ار طخےک ںولمع

 TT OG وان لار الص اطلس... ور طخ اکیل وتس بیل

 ۲ 1 ےہ یکت کت یر تہب یک اک دلا ناک

 اوہ ہری وکی ادلا نیا لای شاخ ےل رک غ ےس الع بم ےک ییز اوت ہک افلا نب دلا فیس. :ورطخ کلش رب بلع

 01 اب تس ل اب کس یکن ام نیب ملا فیسوجوکن یس نیم دلادععس ےن سا جل سا بو 7

 سٹ اما وفا سا ےن مدقملا نیا ڈاون بیر رس قشر بچے رک اروم ےک عافد ےک اےس عاص کل
 لیگ لب تا و

 ہدایزاناچ بلع اک تے ا و تکی

 "٠ وگںویئاھب ےک سئاروا ۃیلدلا نیا ےن سا تاب بلع یوگا کک ھت ےک اروا یولیو ےن ںوہن چن انچ ےہ بسانم

E 



 لاوزب خور عاکی وبال آ : ۳ لر منش ..نزورظن مات

 ا اوہ یو طخ ے سا ںی ویٹ مالا یک( یر ج وت یکل ا )بج وکوءارساےک یش روامیدقمکان یا اص ے نیدلا فیس

 هی هدر لات سا لس نم فیس انار کی اہک اکی زات نت ہلا فیس ےہ لو 2
 ہت انچ ےس ںورہھےک لا ےن اوج گے دت تلودو لابووت ۱ے سارا دو تر الطا یکسان سا لس اس لاو یو

 سای تسلط نسل 2 سنگ تای کرک کوا ںی وار ےک ںی ن ےس یال رکات 23
 توو یا

 اوہاتی د تسلگوکں یلص یم ۓارروااوہ ناور تا ےک کر افر قرب ے رھن دلا الص ناطلس .قش 2 گی دلار الص اطلس
 کش بھگ نہ دلا سٹی ت طس ناکرا ےک ںاہوقای بب شو ےس ںاودور چپ یکل وت تعح طا یک ا ےن رنروگےک لو
 ان ںیم نیند ںیم رخ ےک لوالا هو هر ناف اقا نر ناطلس ںی العار

 داور سما اراد رج سیر ھگےک دللاو ےپا ود ںی یش رای

 گرو زر لا اکیا. ملا جرالص ناطلس اھت م امر ادافو اکن ید لار وف ناطلسوج آلا رز روگ لف ...: ما قشم

 شریف تماشا کال کک یا ےس لاردا تار تیک ام کک( لا الص )دک یی اعرز

 یا ارکب زاب ے العدو ںیہ ےک ے نیت کج ایام یاش تاب

 رییس اسکی بم لا یکرسود ےن نیم اہ دیس ہرصامم کب اح لسی دلا الصروا ی درک قت اغاکپ ورک زا را
 _ۓاج ون اور ے لوقالع ےک لاج ورک ات یک کس نا لص ناطلسوذ کا چاپ

 ںیم کج مرام لت ایت اپ ےک ء لی کام ےک سی ارتتا رک آ۵۵ یب ر دلارو ن اطلس :یرت بکر
 سلول دیقراب فرات دو لھ ڈے ا تنو سا ےن ن ۳2 قدر ر بلع کیا ساک

 یی وتا یک ب جد انچ ہھت ترک یم اک یک اےک ےۓار یک او دوا تک مو اشداپ ےک ںدویلصاک ای درکار رسی ےل دب
 اگ اور فرط ۲ن یشسر کی دوا ران

 اک تن دلا الص نارو: یک ےگ گام تس لپ درد کرک ےس یا نو ےنرسود ےن نی دلا الص اطلس. ا یعکفروا کیا

 ۔ایگوہہضقف رب ےتالع نکا ک ماشاک ا حر ط اکر کئ یھبے را یخ ےک نابعشروااب رند صا

 اں یارو دانان مالن ودر راز اک نج رلار وآناطاس نا ار 6ں ایج اوم ناور فرط یک بلحن دلا ناص ےس ںاہ و کد

 شن اراک وک رات یب ور رب یکن مضمر لاس یا کیلب ےن ںیہ ہلا الص حر طس ا ےب د لا ڈر ایھتپےن ںولادرشراکرخآہایلرکور صاحم
 ۔اھایدرگے اوج ےک لا شے وہ ید ت کرافت طعم کشم ساید او کنان

 ےس با ےن لما غراص کم ایکو رصامم کب لعروا ئل رک ر اروا صحن نب دلا الص ناطاس بج... :تساوخرد داراب و
 ادرس رقم لا ست ےن سا یش انچ یک ساوخرد یکوادما یت اےس کا ےک دیاہے کز ات ن هل فیس ابا ا
 ےس ن دلا الص ناطاس ےک یا رک یو ںیہ اوج یوکس نیر ییا کیک یک ف یکے( رایت )گلاب ےس رود ےس
 نیت رک باو تاق ایکو ےس ہلا الص ےس یا ےل یک ت لا ایت یک ےس را کوک ےھت تاقلعتےرہگ

 پا شش حد ہر نامغمد ام ےل ےک ہےلٹاقتم ےک نیب دلا عالص ناطلس ےن یکزناغ نیدللا فیسازپا :دار کی زات ن ملا فیس
 اي نادر فرط را کز بلا فیس روا تست فلش نزار زر ارس اهرم ےک دوعس نا لا



 لا زه خور کین وال ٣۳ے مرض مدل سس نودا

 یبوست هو

 نا E تنے تے

 یک بلخ وو روا یخ تاس ےک رایتل رکے د E وس لب هرایود اک حروفو رخ

 _ ئی وہیہناور ئل ےک ےنام ےک ن ہلا الص نال ب ےک بس و روا ایکو لاش ریت ےک ںی یاس لا وے واور فرط

 ںیہ رش ا E ںیم ل٥ وکی د لادا ن ہلا الص ناطاس )+0

 EEA اگے درک یاو ڈار وا س ھم او ںیم ےن رب ےک ادا دب دتزاجا یکن کل غار که دا

 جے نکا پ تمولیکرعمفرصبو اے درک اشک ماش »هکر

 نت ملا را لو تھ رسا س کج سا ںی وم ل بات رق ےک ام عا لا یکن ا ےس نی دلا الصازپا :تساگیر مر

 لپا ار ای صاح تمعینل ام بوخروا یکدید تسلیم بے اےک کل مت تن اج ےن نب لا حالص ناطلسر ناپ رم تب اند یڑوھت

 ماس ےسارمکج اکں وقالع لو کر ےک ماش ےن ںوہنا ون ایگ ہابملو صاحب ج ایلر کارو اب تس ابد شن کس چپ اک وٹ

 لر بے لادواا رکی

 رواایدارگ ناو ہبلعخ اک مان ےک اص کل شی دجاسم یکں قلع لدرشنیمذ ےنپا ےن نیب لا ئالص ناطاسر حب ےک اماکن e :رانب ہبطخ

 داراب شش تل یرپ انچ ہبلخاک من ےپا

 نور خب ہولے لاپ ورواایگ ا آں یئاو امر ااوہہناد روک رات سج یک اوش لاس یہا نی دلا عالص ناس رواہ رام کن یددخب علت

 یو سن دلا الص اطلس ردا ایت را یک دلارو ن اطعاسوج ءا ناف نروتس لار کاملا 2 شک

 بان اک ا ںاہج آل نب هدف دم كہ لاماک رشد صاتعےپ اج گہر انا تاخ یا هات

 اقا

 دوم سا ےسا ےس نیہ دلا را اس لاژ ایت ےن ںولاو جر ےک ںاہی الرکور صامم اک یودخب ےن نیب دلا حالص ناطلس ین انچ

 ATL ads ور دا اھکدر پک ہر ب ےہ دلار ان اغ داز ا ےیسا ےن ا ہت الع اک ھم رک یا شو دلا باہش

 ایٹ ول قش

 ایگ آں یاو لکو رک وچو رص ایم اکر انس رحب ےک تست کا یاب ےس ا یئزاخ نیب لا فیس ماسک یئاڑکییرسیخ یک نی دلا فیس

 روااوج نادر ھتاس ےک ہہ اپس اوسر ارپ ج طی کک یھ ےس 6E نی درام روا افیک دااید لام بوخوکن اروا یک یھب اوٹ ےن سام

 وکر نیکی ادع قی باحدعب ےک سادہ رارھھتکی ٹک مع ےک یر درس ںاہ روا ایپ نیم ںیم مشهور
 ۱ ۔ایکم قر کاتا ےک لوج وا ساق

 لا ناجا ا ix اور شار وا سیلاولج سج "جین ا ےسرصم ےن نی دلا الو ن اطار کوہ ف فاوے لاتر ت کرا ا

 رن شوری وب اسکن تی س لو را يه ساواک کش سر عن سک

 تارک مددوتروا و لس ےک ناک یک راوتل یاں باعوا ہلا زنی اے یر لا فیس ںی لیئاو بلعر کا کت سیم جراوفا

 ۔ے لش بات ےک سا نی دلا عالص ناطلس رکا ھتیب لایخ اک او یک ا ب لکم ےک رو



 لادذو ور کی وال آ ۵ ۳۸ مدح تشنہ ۔.۔۔نورلفیہاًقراج

 ہعلقے لکم وو ےک یک روغ یم ےراپ سا ےس نامئاق نیر دلار پاوا نہ دلا الجو ےس ےک کدر الاس اص کم

 لیپ ےروشسےک یساہلکویکیدرکل ورزعمےس یرالاس وکر ارتقا ےن یاراکرخ کت فا کس ار لا فس لود ارگ سا لر دی
 ۔ایگ مرا و ۳4 تک

 ۳ ی ۳ تہ رکا ا 7 5 ٌَ رقم
 ید و ےسا ےک کایہ ناما اک ئار مچ واایلر کر یر کے اےک رک ملک گل نوت اروا ایکو رص اھ رخ اک لق ےک سارواایلرک
 ناب یزا عا عل ےن یا و اوہ غراف ےس نم دلا عحالص بج رن ای دید ہقالع اک قد ےسا ےن نیدللا فیس چای وہ لو مو وین انچ
 ات ند ےک کراس د لاڈر یھت ےن ںولاو بق دعب ےک سار ئی ہرصام کس ا کت ند سیا ےن نااطاسب تر وج ین

 نیرو کس کا

 لٹا یخ انچ ءاھتووج وم لاہو یھب ۶تر اص کک ایلرک رضا اکں اہو روااوہ ہناور فرط یکب لع نیب دلا حب الص ناطعلسدحب ےک سا .....::ر صایم اکب لح
 یب درمروا ایک نیدلا فیس اه اک وسط شب شل روا یورک لوط کیجے اطلس ےس ایڈ ایچ ےس یری ےس بلع

 لا ےن ناطلس یخ انچ یک آں اپ ےک نچ لار لس ناطاس نا ام کک دایکم ےس وراد طرش این انچ ںوہ لئاش سیم ا یکن ا ر
 رحب ےک ا ای دید شیخ به اطلس جزا لس. السا لک« تایل بوق ار کت هک

 _ایگو+ہناہر فر یک وقالع ییا سا نب دلا حالص ناطلس

 سس ناردب نا هاب اهش ارم و زرشک ان را من لا... سه کل ارس وز
 7 اطا یکن بدلا فیس ےن لا ےئل ساە ایکو ہادیپ درطخ ےس لاوکین یر لا باہش ذت انب ت ات اک کومو لار باہ ےک ند لا فیس بج
 ےاھچ جن انچ ایارڈ ےس ماجنا توافب زوا ایام < ےہ ٹر ط ھا تہب ےسا ےن نب دلا لالجیزو اا ہادی ایدرگراکڑا

 در العاش اار ماج کوا لک لوت عطا ےن اے نا

 اس ست فا کا اسب ارگ تسوککیک اص کم بل نیش یب رار: ۰ :لاوزو عرورعاکن
 یراق لس یکتا اقا بے ےب ےجر مک یزوروا اھناھکررگکل اه نرو ٹا تہ لاپ کراس کک دان یار

 یکی روا سد شنا تب کده از یی کر مکه زا
 متلب ورا شاید دمراح حلقے ےک اطلس ایگ ورکر تے کر اتر گے ساپاق رک شا یو اگ ماا

 اد کرانا ےن ںوھتا رک رکےن اج ےک سا عفو رکاپ اپ ےن اص کل ےگ وہ دنب

 ہلکے نارکے رد تاودد یلام ےن اص کمر اکر 1 ایگ یارک رص یم اک قم سا + کالپ یج سیم لی نیل :ھب رب مراع ما

 سا واک اوج ےک ساہعلف ےن ںویھتاس ےک سا بجانا اھت یگ آک تے ےرصاھعدواھتنایگا ایر کش رب ےرصاحعےک سا کی: 007

 روک و

 دام

 یک 7 ا ك ۳ E ۱ رضا 07 سر زعرپعلوانپا ےن
 ی بیس دلار یدک ا ےن ارگ تر پا تا گن لار نسل اروا یار سن یک اص کم



 لاد زوور کولا لآ ۳۹ موورصح مششرلج.... نورظی ات

 : ۱ _“ںوہتگرتحالضەدایز کے ایہ وکب لعےس نیلا عالص یم کام

 ارش ےک ای رد ھت اسم ےک نام نی لارہایم و ر انچا دلنوک ر دلار کے ارماےک بلعدحب ےک تو یک ایک 3 اج کن یذلا رم
 نیک تب لح ناش واب ےک لاس یادوی انچ ےس آے بلعوحتاس ےنپارداایکل ابقتااکن ا ےنوءارماےک بلع ںاہچج ہانی رپ

 ا بج اھت یف انب دل تکی ار و تب سنا یش صم لو نا نب دلا الص ناطلس ...:تلاخم یکن ید للا حالص
 ۔ےئ اگلے رہ یب نیک نیب دلز روا فالخےک نیب دلا ئالص ےن ںولاو اج ات ںشاہ ون ایکس وس چپر ےن

 ن هر لو رشد هرکس مار وال زد ہو کی بد بیخ توکن ی دللاز عن ںولاو بلع: 0 :یرادساپ یکے زہاعم روا نی دلا زمع

 اہ د کک ام یک یم بلع نیب دلا زعدحب ےک ME ےن سارگکیس تہب دیما یکن سم

 ٠ ےھت ےالیر ماغب؛ ےآدصاقےک نب دلادامت یئاھب ےک یا شاپ کس یا لایت قریب لا بج یکتا ر فرط کت ڈرے لاہوری روا

 بیر ی سده سا ای درکراکنا ےن نی دلا رہے رکے مو یم بلح ےب کرام ےقالعاپاودرکےہ یش او کن را اداھک
 روا ظر اپ ےک ںارواے ںی فلات کی لا دا الری ےپ سا ےسا ےن ناکراےک سا چن انچ کل دیدو دلا الص ہقالعاکراینس

 -ایگن نزار اکران ملا روا کی عدم تب ی ے الم

 ےس فرط یکن دلتا یا بسان مت طب ما کن ملا ےل ےک نب دلا حال لس ....:ن لا حر الصروا نیب لا زمع
 ن ہلا الص بج روا اھت ری دلت اکی اروا شاک اروا چ دکن دلا نم زءیکربکوکن یدلارفلفم ےن نرد لا ردا اھت ات را ہرطخ کی ند

 ال اچ ايران کس رم هزار لرد کد یکدیگر فرط کان لات تاچ ےک سراسر

 رفع صدرا اب اچ ی ےک ےک بلع ہو ہک یکے روب وا یکی رت یک باج کت ارق ے یزد ےس نہ دلا
 هد او نان نار کک اک ملک دبیر تارا آف در تاس ےک اروا ایگ ل ےس اےک
 یر سگ ها ال ہیلپ اردا: کل وق تع اطا یکی ہلا الص ےن اھت ے لانا نا ار

 زر کس ےک نب خا ان لات اپ سان ملا ال 7 ٠لاپ با اک نیرلاالص
 آں یاد ازلی گذرد رد ناصر کادری یر افداب لع یم ےل اقم ےک نیلا حالصوو ہک یکی رت یش
 8 ۳ لار ونک اه سارا ایا سکس د دادا ے ںوہ اش داپ ےک اپ یس آے نم دلا عالص ھا ایر کشف اج یک اپ رنز روا

 وں ولا ۰ےن لا بج اہل اگے رکے نار ےک سا تگ رک a شب لا الص رکا اک قو های سیا )ن السا ی رت

 ۔ایآے ل ےک دم یک ا ی ےس بس نار اک اک نیک مچ

 اکل اپد لوط ناءایلر کور صام اک نا یت 2ے لول ید رها یکم با یک پر ےن یب وا نب لا الص لحب ےس بس 1 7

 یک کو رص ی کے ترک یتا ےک نرم دلا الص رھی رو ائ اد لار ایت لا تگ: تفت در بجا یلارفعزدوحس لار رک

 مارس یر ر لار 3 العب ےس ناطاسروا ادرک وے یر لاح الص ھار کے لابو رشط ےن ءا ےک سا نان

 گاھچ فرط یکل سم ےس ںاہودداھت یک ن اح نہ لای نیلا بطت ن ار کک ں اہ ایپ قر ناطلسرحب ےک سا... جت کت روا یلص

 ےک نام عو نیک” 76, ناور فرط یک رنک هفده ادای ےہ اہ آے ا ےن دلا الص نالے ایک

 کت وڈدنچ اکی لق تل ایلرک اروا ے ساروا کی دتل با کن رو ئل رک مت ےتالع ےراسیب ےن ناطلس اتش ںوتالع

 _ایگوہہناوز ےس لاہددھتاسےک رنروگےک ایکروا ایک شکن ھوا ےس اب ےس سپ ناف اگر یار یکم



 ! Pre ا م لج نورلغنا راج

 ساکن رکن 9 نیو شن ناصر یر 9 ا ES نلاطلس
 اعڑب ہمت ب اج یکل سیم یب اطم ےک ےروش ےک نا ےن لا جانچ لر کر جت بم رند جر وارا کرتا

 ےس اات ازالے تلووو لام کل وحکل و بوخروا یھی رک جو کس ملا اب مان روا نیل نا لس
 : رام و ناطلس ےھت لاش یھب ےت الخ ےک ترا لکو مران ہم رکے الع

 ایپ لوی “ےہ ایک کر ںی ےک تطل ناکراے رودرا هوار شرع اتن ہلارفظم تیب

 ایراد
 رھی کل اعتس یھب قیقأ سا رکی رتب فص ےئل ےک کنی ےن ںویھتاس ےک سدا ام ایگ کش المودل ا. 2 یک ل یم

 ےل ار ری شر ںیلعخ تے ٹارروا ۓاج ےن سارک سس مت نا شود

 اید رکی او دار اک نج ےن لا چن انچ اوہ ورخ کب وخ ب شوان ید لا الص س

 5 یک ود نادھتاس کر ید سئاخ ا ےک سا ےس بناج یکصان فی کروز شب لار دص نوا غ نرود یا. یو ۹1 11

 هس ایر رد ذس لو لار کیو کبع 7 را ناسک را شک ۳ اک

 ۰ سیم ضر یھب ےک اوور طب دو رام کود بیک لا راي ہرادرب تسد ےس رشید کل اطلس

 نوید نام ابآ کد اش نت ار کوس نامتنار ک نایاب آسم کلات

 تی نمک

 ت ام نا اب بک تن رک ورا

 ۲ ایگالچ لکم وو روا کری د تس ےسا ےس نیز لا الص اچ ءیکت لخادم یم سما ےن ءارعا یئورکس کس داور ايد کور ےس اہک لک

 دلا نیا نی دلادعس لہو ےن نلاطلس۔ تر 2 ات مت کس لابی انس نابلس
 اھت ایم عب ق نش سرود ےک ن ملک اس وجه هوا نکا

 ارگ ابو یا واکس لاو ژاکت نمو ےک یہیلاو ےرانم ناطلس

 اپ ےک یکن یب ملا نا لاو یورک ل ورک سا ےس
 از آے ہا یم اروا ےک صا یکے ےک الہ اعم یا ےک نارھعےک لم نارود ساا۔یگد تزاجا

 ۔ای الپ ےس لاہور اوہ خود جانچ یکن وف فرط یک ا ےن لا ارب ےرصاحیےک اپن ناطلس

 یگ سام بس اپ کس نما بت نباش منم ءاداش اماکن درا دج! ےک سا ۔:یتاوروا ناچ اک ں وچ و

 8 لس لم یھب دلا اپ ےک اا اوراس ےک اد ادا سارا | روا ان اکں نا نی لا

 کن اد رخ کار اکثرا سجے ساقی شی وکی دلا عالص بج > ءایلر کد دادا اکب اک نہج ےن بس

 الا ڈا ی م اتم ےک ھن ار روااوہہتاور ےن ےک ےن کہہ ام

 ای وار عب ےک ےس ر ندردنچ ںادرواایگلچ درام یی دلا الص نالہ انچ ےک گا مبل لو اروا ےک او 1

 ترا لر ساره ےک هر اگه رو 7مآ و او ہناور ےس نیب درام بج ناطلس : یں ولع ے رددوا



 لاو زو جرو رع اکی بال آ ۳۳ مدح. .متشرلپ ا نورلظنیعترج

 ناچ انچ اکہ ر صا ایت العاکب لعوج کر لا لسم ےس ار ایکو مناور ماش ےک رک اک ےک ت دلاروف نٹ ےک نئالسرازتے ا قباطم ےک

 ایر یت م ا د ےس ڈی مرا ےن ناطلسرذا ےہ لاڈر یھت ےن ںوگول

 یھ ےن یگ تس قروه لار اب کل سا گنا زخیک موسم یگ نی دلاروفرپ ںاہ داوم تاور فرط کب ای ن اطل ےس ناو
  ۔ال ےن رک تصور کوہراد بنام فاکن یا حالص اطلس »اید لار ایر یا ب تموت ساات یکرر قم

 اھترودوم نب ندامت نار مکش اکں اج ےتاھڑب مق بنا یکب لح ےن نجد ملا حالص نااطلسےس ںاہیب رھچب.......ہضق اکن اطلسرب بلع

 سم سد لا فک عن مدار ایکو لش فرط یکن نج لبجر گدا ای کم ایق کی :زنےک تعخا ناریم کت ن ودنچ ںاہو ےن ناطلس
 نی لادن اے ورا قره نیا ےن دب ےک بلعک اد اپ ےسا ےن ناطلس اب اھاک وہ بارت اہم رھے سات
 ےک کارش ن اراک آ کوہ رور ضاح ہو ذیگےۓ اج یا ددع وف یھب ج ےس نیدلادامیکییلیڈ یرشیپ ےن ناطلس یر کرن تاب ہی ےن
 -ایگوہ لار ںیم بلع مغ اک ےہ یل ولان لا حال ن اطلس ےگ لج شاپ ےک ے رسو دار یباطم

 فلت کس ین ٦ت وچ سم نک ک یا ایکوہ لاقتایروب کللا عج اج یئاعپ ٹچ اکن اطلحدعب ےک کبری اهل
 روکش بم الفد کد۹5 یکذ ید لادا ناب گی دق شپ فرط یکم احعلق ےن ناطلسردعب ےک تخارفیےے باع وہ تافل ناچ

 ا انہ نی اک ن اطلسروا یل رکی رب حلق یر سوت ایک اح ےک نیب دلا حالاص باع ےن سا بج گا ایکر رقم لاک اھت

 کک آں ویل روط یخ ےن فرم نارود لاری ار تفرو ری آل ورصاق نایمرد ےک نور« ایلرگورصاح مرام ےن نیلا الص هل

 :[يب

 ےن ںوھکا ےل ساےدرکت ےناوج ےک ںوویلودلفیب نیروی نا سم کلیپ تا بر کل وا فی

 رم دن واکل پورت شاخ کا پاس رک رپ سا ےن ناطلس تاچ ےئئد لاڈ رات ٹاس ےک نب دلا حالص ےک رکرارکوکف چرم

 یا اھت اہدرگنایمو ےن نب دلادامت ای یدوکنامیلسر یم اداکول قب تر روکا لکھ یورک رق نار کوک ثواب مراد یماریدلاخ لئے ناطاس

 ۔ےئدرگر یتا عی روا مارا پا ےت ال فلک بطع ےن ناطلسءایدرکواپآہراہود ےن

 ٭ ردااالاس پک ج دوم دلا زکر وا اھت کک ماکت مورا د روا کم یئوب یم لیم نامعات مراد ایم ....:لاوزاکن اات رہ لارا ن

 بوق کی اروا ےاکڑ کف الف سلوک دوم نیب دللازگں وفود یر ےھت ےس شیٹءارھاے زا نت ا نب دلا فرشروااھترا دنفلز بقللاکس ا

 ۔ےت ےترکیکس یت اکش

 نیدلا اجرا ام 2 شاتر ی ںی ںی کس وو رای کز سیف اکے نرم گا ات لو سوکر ام ےن دوعس تب ملاک وی اکا

 نهال روا گو کره کی چپ اچ یم ےن سا ئل ےک لاء اھت بوخ یھب دبدروا تارایتخا ےک لئادوا اھت رکا اوون کیا
 رو لو اور و ایل رکر فرا ذهاب ناب ایل ردناےک لس تای از لات هد تس لات لگ نا

 ناروا اھت باک ن ار کچے ک قاری ءایدانب بجاعر یماوکریشاواا نب ارواایدانب رو اکں اہودکرا دنقلز ےک کیف یب ئا ڈروا ترودو لاب ےک سا

 ۰ 1 ایر در اتقا اک ں وم اکےک تزطلس یچوکں ور

 کج ےھت ےک ڑر ون نار مکجےک ںاہج ےھت رھعن یادرمزج روا نر آس یم ضیق ےک نی دلاد ہا ....: تارا ار وا ےروج ےک نی دلاری

 روا قو قاطع اکرو زور فک ز کس نه یز ان ملا فیس ناشر ںیہ لاح وا کج وکی کر لا نیر نہ فسا نی لا نر بیش رتب

 دوس لا ی دہرا ےن نی دلا الم ناطاس بج کیی تاب قے رر قب ان ےس اےک اش لنت ی تل
 ےن نی علا زن سا بج روات واشداب لال سم یجد ںیم ںونعم یتا ضرر کل اروم رم یت ےک .



rrrلامزبچ ۶اک یل وا لآ  
 یو طا یکن اطلس ےن نارمککےکر من ن ہاورم زج وا ایگ نامه ار

 نت را رصد نما یر موش روا کرد شن ملا باش تر خوا نشہ رابود ےرصا: فیلخ شک ئ1 2
 ےتالعی کوسن لا کب ےک ںی د کاپ ےک نیر دلا الناز ی یو اکے اہک 6 نامر
 ای درو مولا شش ونک رم

 ےک قا ع شا روارادققاز نی ہلا واشر علوم تا لر دارا کس تنے وان ملا الص اطلس رعب ےک یا
 وز ا یک در شود ےک من نمکی

 دام iI لٹا کولو رخ انچ اب دریک ور اور هک ار و کن ورک ورٹنکووخ یکن ایہ رذآ کا ہکت لرداایک
 لاوروا دید تست ان انچ ںیہ »فورم شراب توا اگهی تب فست ما نکس هات نادر

 ایگ پل لار شل دا ا ےن

 رکو یار فم سا رک پن ار انچ ہاوہ ناور ےس یش نب دلا اص هر قلاوز واب ےک ۵۸ا .یگلور نش کن اطا

sO OEYفاش نا دزد رج هو مدام پک نکا  

 نرو راهرو “راد نیک” اونو تس نر اطلس بچه وداع رب موا کاپ روا ارت ےک رک( دےادعب ےک اا
 یکن یب ہلا اپر واھ اک وہ دم نیب دلا زرا اھت ناار کش اکر گن بادب کو اک ۷۷ل مکا سی آو تاس ےک سا
 اھت لاش یھب اھت ایکو رات وخدحب ےک یا رگ

 ترش بج انچ ےس لاش م کرت لک باہ یک ل کوم تام ےک نیر دلا الصرکل بسم. .:یتباو یکی اروارفو کلکو
 ااسرک اضتلایخ اے ےل ےس سا پور کیا اکت نطلس ناکرا ےک لی مروادومجن بدلا روفدازاچپ اکل اء دلاو ین دلا ۶ دھن کیر

 جهل بو بوش عن یر و کت ال

 ساک ساب ےک فا ےس ےس ا تقو سا یہ سی لایماکے ا یم کج رھگیدرٹیچ ٌ. لوے ہلا المرعب ےک ا
 رفت ان یک( لارا مکا ل فون نی لا تر ایپ ناپ ےک سا اخار تم ال اک ا یش ناارود ساروااوہ
 ہد فط یہ 7 نی اا وطخمد صا نم یلےن تک اکیا تسکین لا
 ۔ایلرک ر صا کا ےن بو طخ ےگک وم ف الف ےک یا راکہ درک  ںاہجایک

 رخ اس لدالا رها تست ا یگ آکے ے را لوط یا ےک لکو ن دلا الص ناطر توا... کن مترف

 رایی ےس سیم فرصتاےک رش م الخ ددرکواز آےک سا الخ ارد اےس اگ وہ لات اوکل والا روف اکن یر ہاش نار کتے ک طال کی طیب

 ایگ ل یم رادد ,dA اشرب توپ ےس نیب رکا قے اروا آس شر اف ایمر کوہ ہناور ےس لہو

 اک ار تلاءاروام دوا یار فو ہقالعاکرد شان نی دلا گیا ا ے ےہ روا یوم ورش تی تاب ای س ںوتقل ر ں وور ا : ےن الا ۶

 ناطلسنارود نام نسیم و خاک ےک اطلس رپ ںاوربت روا ءکے س درک و۶ ےک نیر دلا الص نالعاس قالع

 رصا اب دا زاب روا لو اع یاب اکا تاس ےک عن ناطلس: ۓوہرضاح سا رپ ےک ید ےک لیے دعا یاو ایچ ا

 E اک ور



 لاوذو در کی ولا لآ rrr مدر... ل ....نورلغ یار اج

 ۱ اب ر یراچ لاس یال کت اوارفروا نگ ےرام کول اتے وہ نایمردےک نوررگراام واک ےگ لیتا 9

 ےن ںوکول ےک لاہد وت کرنے س اپ ےک علق ےک ںوررکر وا نازو ز رک )تارا بیا کن تاک رکات بیس کت ادا نا

 ستار هارو ودرگوہب لنعصصش ےہ ہعلق او ری سا ابد ےس زادنا ےن لوح ساواک کشتار یو قباطم ےک تداع یک وناوج

 ۱ در لر اس ں ودرکےت ںوفامکت یم ےن دب ےک

 شومر تبر اور شوق ں ود کا مہ ی اکے وفات ےن بوخوکں وفوروا یارک کپ 9 نام ےک ناو ید لاراب

 ی لیگ افرا

 کج براق اين کی ی لا حالص ناطلس وج کیک وکی نہ فی نہ دلا نب ز نار کل نر :تافو 11 زسوا نگر لا نیز

 مت آے ک نامظمر لاس یادو اای گہر ایچ ںیم ودداپ آس اپ ےک ناطلس رکےن راهور بک وہ ید ۵۸7. ےس نیب لاک ا یم اوم

 نی ت رر فرو پ و کک یا ےک ما ےک ںاہو ےک مکتب ےتالع ےک سا ےن یئاھب ےک سام گز یس ا ایکو لاتا کا ںی

 هست کلر سد کس لس لا هو کاسیو دلا الص ےس سا اھت لاش ییھچی ادب زروگہ ناک اف”

 سر اش یھب ےت العےک نایاب روا یار قرقددہروزرھش یم لورٹنکےک ںاروا؛ ایدانب نارمکجاکل یداےسا ےن ناطاس اچ

 ا نار ےسا ہو روا ےۓئاج آں اہی ہد کی کت ساوخرد ےس نامئاق نی دلارہایم ےن ںولاو لٹرا...::لیرا لا روا علامعاقک نم دلا ربا

 الت وتو یابد تساوی حس فو رد لا المع ےس اکر ےس اچ

 ا دلتا راف(ررط کلیپ وکلا ےن یاب باک رسا بج ےن نیب لایک تکی کن او کیا
 تم اکیا ورا شی کا یم باوج ےک ایخ ےک ںولاو لہرا پا ات وفا تہب ےا اک ایت یورک یر شتا ےک ںیاوکممالم کیا

 ۱ ایلرکر لہرا ےس ںیہ لارف لا کس نی لا ڈک لک تاک اےک اج وما ا یر شوتا ےس رم کک یو آں الف ےس سٹ اگن ورک .

 وان لارایم بج روا ایک ب لار اکر نہا ج بام م ےک تصر یک لاد ےنپاء یکزاغ نیدلا فیس نیبواشرجٹ :نیالغود اکو اشر

 ناکات اھ ات دات اکڑ کک ےسا فالق ےک نیر لا کردا اک ےن رکی رکو کن ب دلا حںالص یکی اروا ایکو م یب ےس نرد لا یب ےس اہ دت ایگ ایک لا

 ۱ 3 با ایوب عطر مرد نود

 درب وب لو کن اس ناو پا ےن لئ و ایکہر اھم اک اکرم ےن یہا بدلا عحالص ناطلس لیٹ تل۸. بج رھچب.....:ےرمصایحم

 6 اور زر کرج هاش ایک نار کک اک ینسموارایفس کج نم دلادایع یئاھ اک روا( لم ءاش )نی دلا زن انچ اھت لورٹنکیم ےک اوج یک

 اوہ ایپ ہر ےس ناور اج پد رک یا ےس ےک ددم کھ اشرس رھ ہیبت لم ایی اک ےس ےک وری رک نیک لفروا' تن ار

 ےناج ود نند یک یم اج وہ شفٹ یع وف رط ا ایک پری ےن ناطلسرگب گام تزاجا ےئل ےک ےن اچ لئاو ےس نب دللا عاص ےن اپ

 ہار ات ما ہی ےسا ےن نیب دلا عالصا ات ہر آرگےل جو ج اشر یر لھ یں ےس اذ یک ایگ اچ یکی او رواہ راترکرارصا

 و 9, رسا

 یکی یا ےس ںی ہلا زب لام یتیم یکم لایخ ےک یا کریک ن کور صاحم اکر عن اور کا ت اید مک وک دلا ےس نافل

 یاو لوم ےک رک ا رقم لا کود دريا کس رو ی یر گن راه روا تام
 ۱ رم

 پا ناک اک ن اےک کنم ایسنا هم ےن نیلا حالص ناطلس ....یب بت یکں ونارمکےک ہرمز چب 1



  لادزو دریا آ ۳۳۳

 ننالاس بستم یا رو کل ابدوکب لا نب روا لواعلا یئاھب ۵ ناتو لاک لا بج اکرم اش نر راک
 انچا یکم روش لم ےس راب کا ےس ویا یا ردا دارا کی ے العر ےک نر لا کلکو ماش وت ایکو م لاقت شم وور کر دلا الص
 ے سا ےنام ہن تاب یگرامہ وج ےس یش نناروادربیغور ھی باو زہ رم لر ال ۓاج لدد ےس ما ےک اپ اکے کر کلوپ
 _ےئاجایلرکض بق رپ لوقالع نا ےیپ ےس ےن وہ رایشوہ ےک ںویساب ےک ںاہوروا سا یی کیہاروٹ

 نام ے روس ےک ناروا ۓاج ایکو دوم ےس لوکس ولت نارک اید هروشب ےسا ےن نامئاق نی لار... درو اک امامت
 الص ناطلس ا د+رومیب ےن ںوہارچنانچ ۓاج یکب انت اطخ ےس ںوہاشداب ناک لناموروشماکن یدلااھم ےن لنا نان ساب ای لگ
 جسم ماکت نطاسو اس ادرار شکن اه ےۓاجایکر ان ااکیردزےک دالوا یکن لا

 پدرام کے اب تب وار شک نا ارس ندا نکا تارا من :تاعالطا فلخت

 ے اے یاہو اےس ایک کے ی ےک نا ورکی طاووس نا ہے ےک ےن رک

 هاش پ پلو کج اف کم اش ہے لش ای اعم ھار ا کاما ا بج دایک اتے ےک کردو اغ
 _ یو لام تتاطوا ا ار

 ہو رک وک ب لادا اعجب ےس اروا ایک نیم ےس لکو مرک ںی وف ینپا یھب ہد لار روا. یر ق جک فالف ےک لداع کلم

 کتکں وند نچ اھت ودزفون ےس نامو ںی یر یں فان اب ہک کان نا دلار ب ر نا یکے لواع کک ےگ لابی بس

 دیگ دلم. شنا نماد اب چادر نر 7 7

 ےک نامغمر ہاموور چپ واایگمات ھڑب نرم کس لا ءاہ رودنز کئ نیم ود ای آں باو لکم نر لا کب ج :تمولعی کہ اش نالسرا سیم لپ وم

 ی اراک ت نلعلس یک ارقام اکل مو اش نالسرا نیلا فن رف اک ا ےس ای ےک ی اروا ایک کل اتنا شی ۵۱۸۹ سرخ
 ات مک یتا یک کو ںی ےس ام ےک لاو ےک ساوجاوہےناوج ےک نامئاق

 مروا یک ن ارم کروم رو قرن رخ ودو ندا اب اکیا... تک ےس روا تاند یک لادا
 ہاشداپ نب ملا بطق ایوب اک ادب ےک سا اھت ایل ہقالعاکبلع ےن نیب دلا حاللص ناطلسرکےد ہقالع روکس اھت ا | قا

 روا الخ دات ن اسنا عش وتموا کیک نپل فاصنا رادنی دوا ی دلا بطق اھت شیر نیلا ایپ الخ ودرکوازآ اک لاو ےک لا تنطلس ما اک ان
 ںیہ یا ئل ےک ہذنح سج راوخ ےن یہا اھت تھک ب صحا ہت اشود ہلا ءاھت ترک مار تاو بدادع ےب اکن اروااترکت بحع تہب ےس ںوگولرادفید

 اھت یار یاسر

 ےک اوچ ادرک( ورشا ناس اب تاب فرط کت اہ د نا ےک لکم ےک کان ےک ےتالع ےک نیم ےس فرط یکرانس اح نی لادا
 بیر لاک رفت ناف سه نام یل ا ابر نا رک لکو اسھت ےس اب سا بج قیس ےتالع
 نت لو ور سا ی کار سو لس نادری کتیا لس اپ بم نکس لا نخ
 | سا د یک یی 2 ےک ںی: 7پ ےک تنطلس یب! ای واک ا ےن نم دلائل سا او ںی زارنا تختہ باوجاکی اب لاش

 یوم سس با اوج ےن دص اق یم ریس

 00 لام اد ر ںی تر e تب



 لاد زه ترور اکی ولا لآ re مدح... م لجنود ارج

 _ایگوہہتاور عل ےک تما

 تس اقوا ا ےن نیر ہلار و تاو لہ اقتم بج چ انچ ھت کچ ٹیکے ن تس کا رر لار دنر رکے عو یک ت نیلا بل

 ںدمے لداع ناطسے لر ناری ہہ ناتار ےک شتاب ر لار پاک بات اہے لاپہایگوہ نب ہعلقر کاھکت سلقودوا ید

 4 -یگت سارقرو

 ا نامر داب ےس یاس کا روا یال ےس لاو یتیم جلو ناسا اھت یم نیلم ہلارول ن اطلس ن ارود ا

 ایگ ںیاو لا د نب دا بلطقدحب ےک ےناج ےل ےک یا

 ترس ام یا تر کس لیوا ےوہ نب نا یئاس تہب ےک کس نی دلار ن اطلس توم سا ...:تافد یکن امان
 يک توفیق نادر

 ٠ایگدرصضاح اک بدرام کہ ہناور ےس اد یھب ن لداع ناطلس یم کن یمنی دلا بطقروا وم نی لار وآبچ...:ور صدر
 رواو تاب اي تی یا کس هام ناک کج ار ایگالچ ںیئاو و وت حب کس ذره صور

 اکے رک ضرب وقالعے راس ےک نا مر طا ود کاوہ ہر طخ یار وا یز اوگانوکں وفا کے ک کرا د

 کس ا نار وقالع نا تقو سات اھت ای آے نل ےک باقم نی دلار لو ناب... زا هرم فال لاک

 ےئل لا ےن ںوھ نیک تن درام ی اکا ٹیک یا فروا یگ شزوو بج رگ قو دایز تہب رکشاکس ا تقو سا کیک اھت ایپ سیل ےک

 ای پا ہد ہویا اکہکں یکم لار ان سن دل حال ناطلس ےل ےک کن ساہدالع ےک لااھچم ناس ترک باتس اک ا

 ںاد ایگ را اچ 2 ےک کب شے نعش کیپ ےس بسواش نلالسرا نب لارڈ نار کال می انچ فال کلام

 نیت اح کرن کو زا ناشر اب دایر گز نت دلا بق ا مکا زکات زا
 دکب ےک آس ےک ےس کج ےس ی اکہ ی رک نی درام روا وادار هک اگر شا ےک 1۸1

 روا ایم انک ناپ ےک اکے ن نارط ناو هه آلت تب ےس ےرصاح اےک نیدرام تنو سا ...:تسکشوکل ئاک

 ہبلاطمپ ے لکه دارای انچ د تس اجا یکے رک صاح در یکک اروخ لیھكود کس کر رقماطر نب روا تب ےل ےک ےن رک _ اوہ ےک ساعلق

 راد سس لا ندا ادا یکے نک عحاوفا ناوکن ا یم ےتارکےج ےس درک ادراک زم ادروا رک یت

 اک نکس جاي بام کم شکل جون کرک لپ ےن ںولاو حلف ای گہ اپی فرط یک ےتالع یندرب رکا کت سک ل اک

 ۱ نو تاور لک چو 7

 ۱ لرد یه کشا یداروفرکل گکےس ہعلق ےن یزافلیا نا نا لنت ندا با... او یکن لا روف

 را کن دلا الص نہر اک ےس بلع ںی ںاہج ہی نعش رہو ےس ںاہد یم ےل تست اےک سادذا نب داردنایگالچ یبا فرط

 2 9 اے چاو کردار بلخ م تطاس کا اک اتے رہ اغ ن اطلس کا اک انی ہم ےن اء ار کئ

 -ایگآ یاو لکو وم ںیمرخ ےہ اوڈوام ہد لاس یا اروا یورک رز عا ا اروا یوم رایو درک ای درک( عوض دارااکےنرک

 ناطلس ےس لا. نت دطاس یر نی دلار لس: لغت اش 231 ےن لداع کل ....:یٹلف یب فر یک ریز جلا
 وک ا ےن وھی کہ ار ےس سا ےئل ےک ےن رکواھتا ےس نیب دنار و نارمکجےک نلسوم ےن ںوھ ایکو ادیپ ہرطخ توکی درا اسرار بل

 ےئالعیب نیب لادن ناطلس چن انچ ؛ے رکی یب فر یکراجمزوا قر نارتہاپرءہریزجلا ںوقالع لورٹنکز ےک لداع کگمہدرکا اات تابا



 ناو زوور اکیا ۲ ۳۲۲ مودرصح م رل ....نلورلظنا نیر ات

 . مف
o۔ایگو+ہتاود سی ےس تو  

 ہورواء گول اش یک لا مارح مام کیت ورا روا كر دلا بطق یئاھب وارا اروم اسکی راس ےک نب 7د لآرون .....: جر یکن یر یش

 روظتما وف ےن ساوج ہیک ما اک یری ہارے یا اتووچ ومرت ہے رکے وب ییا سٹ
 ےک سا ایگ فاع یکے نلواع ناطاسرداایاھشا فاح ےن نیر هه ها تب تومن رس ار یارک

 _ایگ آں باو لول هرحقلاو ذهاب لاس یا لار ول

 د تع اطا ی اوا روا تبار سن لا بط نار کک ےک رات ل داع ناطاسرإ < نا... نت کن دلارو
 نت ارس _ درو بش کت سوگ اش راس کتاب ذ_ سا شوید کهن

 ۱ را یر کر ق ریش ےک رک راھ اک اردا ی ام نا برے ر
 ن ہلار ف ےک یا ے ای درک رپ لو لم _( ید مکاح) یٹرکوکن یدلارقفم یر رتب ےس لکو مے کان ےک یا کک اھا کات

 لس مور کی ارور لئ دس انہ ےل یی اوہ م واحمر کا ایوب لار ادورک 0

 جم اذن را تیام یک ی اء آسا ار نل حروف ئل ےک درب رام ام ےس تارت لدا ن: یوم ن نارود یا« برک ےس

 یارک عواکےن وہ لاش سیم رکشپ تر کو کم ںوصفار یک ھب نرم ن ہاری زتج احرار آدافیک

 س رل یھب اک داع نب یک تا ےک نات ےک وہ تنا بسو ون اھتاوہہناورےس ںیم ن لارو بج :تسلقیکن ر لارو
 دگر اش یکتا

 نکنی سارا مراکش اھت رک لب وطور قم کا یگ اقر رفا ی مارا
 دار فرط کی رشوت ےس وم ےس رور پ سنو ےئل ںااھتایخاک الفودرکاز اےک یاہو ایدرار چال بات ندوا مک اردت کنت یی 3

 یی ئڑوھتوروا یئوہ تسکین ی دلار وا یارک یک وہ کی روا ےگ و ہار آفس نعرے ی انت برت ےک ںوج وفےک نک ماتم کد
 خت فرط ںوٹود ںوقناہی دہقاعتم ےک لادواریف مس ںوھ روا اوم زپ م اق سیم ناقر فکر کشلاکن ایک ناپ ھتاسےک وود روک ت ساک

 واول روا یورک یاو الغد ےن یا ئاچ ے رکی باوا ب دلا بطق قلع اکر فخ لا نب دلار ویک ےہ ر ےترکت بج تاب یک عی صاق

 دیگ باور بکر ها یم نوش رخ

 روا سرب لات نے ادب ام تیعو یک پاب تیس اوددوی زات واشر ا اشر

 نیت لوس انس یادگار یولسب ی لاو لا پارک تر 0
 -اقبشو کتروا ی اغ شو سا روایتی رر ن المفرط ک ت ۳ ےت العےک نازوزوکرودومرو ارو

 تہ کود ءیفوہ بارختہب تلاح کی زط لاہج اھت یدرکریق سہ ھگک یا ےک غ ےس رک اکو زاخ ےب ےرسود ےنپا ےنہاشرجج

 نابود اشکان یامان ےہ کوان دلار وار لوس لایک« لپ ور شرشرکگ اب سل ابد تس چمدان ابر

 ( ساب اد لاپ ےک لاهوک )ی دو ناء ارد خاک تار ےسا ےس فوت ےک د لاو ےک کا ےس یے یا: ایک یم

 اک ںی شه یک انک ےس لم ماشو کتیا روھ کیک ایدز ان رک اکے ا ےس اشر چن. لا اکہ اش جج
 اھت تمام کش هاش بج تار کیا ین انچ ایپ چت کاپ ےک ںی ڈول یکی اروا یوم لاد سیم ھگےک پاپ ےنپارکپ جاب کیا درگاہ
 سد سا دوی رز سردار ات هیدن ایکس لاک اه



 ع اکر ےس سا ون یک غ انا یک ےک ر کہ ودلا ذاتسا بجرہاب ےس لا... :تسهو کرب ووم . 2 مدت شش اج. 1 نورظن یار ات

 اھت هام شاسی له وب ای دوبڈ سیملجدوکں یل تواند دنا بق اکپ اب ےن ١ار ان نار ا ےن وھاں ودوبجایدرکل زار کوہ لو یم ےن نوا( لم اکی بج) ۲ وا دوس یارک هلس تم جل ےک تمولعی کاش نی وومگے ںوکولرواءےئ دارکد نہ ےزاورد
 ایمرد ےک روس نعداش نر نما زی کارا زند دا بش. گر اورتشر ی دار وٹروا 7
 یکدنشر ےک یئ ینا ےن( ماشورصم یک ) لواع ناطلس بج سم ل۵ ےئل ا ںیہ ےک وہی رپ تاقاپ ےک م تا ین یو تک
 - بدم کات ی یلداع اطلس کج ےنپا ےن ایک شک یب ئل ےک اک نہ لارو ن اطلس

 ےئاج لکل داع ناطلس ےس لت روباخوا نیر ایج قالعاکی بدلا بطق رکا ےرکددم کل ا فالخے کر لا پرت ارس رس ی اع ناطلس ےن سا ئل اء ین گرگان دلار آل. :داحتااکن یب دللارونروا لواع
 ۔ایلنام ہروشم اک ا ےن لداع ناطلس اچ« ام لوح مار ون اطلس گاز )قلعه توا

 اتوبار کل اوج کس دیدوک طب کس لادحب کس ےن کر ےتالعےک نیب دلابطتودرکی الددیماپ وکی دلارو ےن یا
 ۔ایگوہہناوذےس ے دارا ےک ےن رک رولان ے نش شین اطلس ایفا فم ےک یا ےن ںوڈد نائن

 یک فا ےک سود یکے ایگں نجی یہ نیل کا یکالچ تپ قت ایکر وو ابددرپ ےل اعم لا بج سن لار ورا: . ایکن یم دوباخ

 لاگ نم تومن را اومدم فر زمان مرا رک او
 ملا بل چک نیمار ےن لواع ناطلس سیم تارک رالتہ سم بزبذتود ےل سا ںیم کس لو ہو ڈا ےس رک

 لا ایکٹ اتا ےس سا ےن سٹی بام الظودرکواذ ےک باب ےک ساز ےل رکل صاح ےتق العوو رد ںیم ےن دب ران درک ابمارگوہپ ہی ےن
 ۔اھاکچ راکت اپ سال ناور کیک یل رک یت رک رب گلاس چه نت لار ناو

 [ نکل صا دادا یب اپ ےک نیل خم نار ککے لمراوکے یس ےنپا ےنرھج نی دلا بطق یم تا... خا اکے رہاعم
 لپ اقا نماشا یکی ا ےس لداع نک ےس کت کنج ہد کاک ماپ وکل واع ناطلس ےن بدلا

 رد انچ ےہ م کا ےک ےک ےن کل باقتماک( لداع) وکر شے نامو کل راولم لار ےن اروا یوم شئارا ےس ا نیر لا

 -ایگگ رے ےک کرد ب کل داع ناطاسروا نام تاپ کنان لا

 ناسا نت اش تنطلس یئورروا نج علا حالت نب ہاط نرم بعنوان شر... :نالعا را ما

 تک الم ےک راس ےن لدا ناطلس رکا کا کن العاب ےن ںوھاروا یی رکر وظن ساوخرو یک اے ںویدناپاچ کیس اوترو کور یے

 ۰ 1 ےک یورک ےت الع ےک یا ووت هاو

 دراز اف چرب کاش نت کربلا کشاورز یکصد خب ...: ت اص ں فقر

 ےک واک اک ب پنل رک ایر ےک لدا اطلس ھوا ںی رک شوا ےک ےن ارکان ےک الع ےک ران ورک ایی ٹا ا ما

 العین رب وا یل نام موج یک ےس داع اطلس ےس یا یک ت شلاق کے رصامپل ای مالعا ےن دوش لئلدسا مک اح ےک روا روا

 -اگ د کاپ ےک نر دلا بطت قطع اکر اینسرواےگ ںیہ یب ق ےک اوو ںی ےک اے العوج ےک زوباخروا نیٹھمےن لداع ناطلسمم

 ۔ایگ آل اد برا نیم دلا فلم ناطلسروا ایما نارمل واع ناطلسدحب ےک سار انا فاطر طارت نا ےن نیتی

 اک عا یب



 PIA مہوریح .. مشٹرلج نورظنتایرات

 سعد لا اف تاق یاش ن الرا
 ب4 فون اما ا اعر ییا روایت ن ورک ب عزا دوا داپ ب یل تی نند

EIےن ینا رم کلا ی لاو "فار ےپ  

 یکن ا مضاق نیب دلا رہام ہد ہت اد تسایساھچتا تبب ہو کوی که سافت کت تطاس ازا ب مادہ الغ ددر اذ
 “فط رتن ارکان اج اک شش قا یم تل چاه افتد

 ےہ ہیر شاار اقا بقل اکی ار کتی هاب کس دوس رب لعن ےک سا ےن ںیوگولوقاوہ لاقتااکن یب لارو ب
 رویم کت راس سا لا لار روا نج کام اکہ سا اروا

 اسم ٣ےن سا یو تاذو یت ےک لالا تردا سش اک دور دلا رر ق اطل ما یکے دوا تافو یکرہ الا

 لشکر ۶ا تو ےک تافو یک لا واش السر نگ رر لار واٹ ا باکس ان یش اک سا یک سول
 ا یا ات تام متن تو لو د E فوم ی و

 ایل لابن ضا ااکتہجاش اپ ےن نب دملردا کت یم ےک ایام
 روم

 تل باش نچ ے اوچ ی علظروار ا مک ل وم ب صو و کاما یف ےک داد! ےس سا .....:تاقلھلہناتسود
 اتن لاداھ پاک ا: ےھت مٹا ت اتاعا تسود ےک نا تہ ےک ںوگر دب ےک کاک ییج ےک اق تاقاخ ہن امتسود ےس ںوہاشو اب ےک اپل
 اوج تہ ات لایخ نیت نیک ککے آس ےھت ےک یا تطاس ک تن یقیلوا نا وفا قشم ر

 نا کن یں تن ایش یکں ودنم ترورضروا لو دایرف جد اھت مک هو ور کرد مت کلر :هاشاب ترس لی ۱

 تک نوت انچ اھت ایگ یل نام نار یک انب دلاررپ روااھتایگایددنادرپاکتہاشداپ کل ا اگے فط یف یلخ اھت تر کف اصنارقتا سکس

 دارن علف یاش

 روا بی ر کو اھت یان مام اک ں وحار ےس وخر وارق ےس پاب ےک کاملا ای کلا :توافب کیٹ دلادام

 دوجواپ ےک شور امگا ابن ندا رايگان باق بج چ انچ و
 ل وقت عع اطا یک ا اھت مال هد درکوازآ اکادادےک ساوج ےنا مام بان ےک داتا ء اک وہ لی بایماک

 5 مد یاس سا اد ب انار سود او ےک کل وزنعموکب حا ےن سا جانچ یک پاک ارکان ہلا
 عید

 کک صر ٹو ود ےس ہجو یکن ا ںی ین مکاں ایران یگ ا اب درابب ےص رگتہب ےس چد یک رد کرہ الا نب نی لارو. طق ہہوا

 یک وکرم ے۲ کیک ن العا ردا یکداڑ ارین کت وم کن یدلارو شے داک ےس یز نی د لادیک ےس یا اد بتات ےس ںور اعر
 راشش اکی دامن ےن ور ار ویا ےک لاروا بم اےک لو ملارد رم تاج یب ےن ںیوکول' لو« اذفههدایز اک طاس

 ۔ایآل نشا رات وردی کے ااو ناضمر دار قاوہہءایدر کے اےک نر لا

 تہب درس تقو لا اره رها کی داق ںیم میم ےک یکدرس ےک رکا اچ وف ےن کا وع عالطا یک اوکو لن دماددب....:تیبامع رم
 ےل داد ید کت ہا لادن نل ال اک لر گی ےل رپ یر یکی رادار

 روا ر اکہ سیم ےرہاتم سا کپ رک میپ ںوقالع ےک له ورک خم ور هریاجمهو ےسا ےن او لار ساک

 زر رب ی رک | تر



 لامزرقو اگل ال آ ۳۳۹ عید صح..... شش كودقا ترا
 ہہو دیت یں ہر OIE قع ہہ ٹی ںی ہہ اہ ںی ںی ہہ اس سے ےسسس سس سس کت

 صدام یکی امد ووج اب ےک سادو سس کج رکاب یہا یکں وگول ناےےا ےئل ساےھت لاش یک ےک نازوز

 یر ین دگر بر

 رقیب راو وب آر بت ار لکشنکت ار کی ہدراکرخ آہ ار نک ہرصام کی دام کلا ...: تسهیل
 رکی کت ساک تی روا کد تستر ںیم ںی ھر وا ںور و وک کش ےک نا اکشے ںیلاوےدامت الگ چ قوس امن شوم ےن

 لت تعناطا یک ہا ےن ںوھآ تاجیک رکل وقت حعاطا یک اوکو لق لاا ےک نازو زیپ اکہ ےن نب دمادارقدب ےک سا ینگ یپاو لم
 اگلے رک سوپ ناد وردا یک

 نماد یکدم یک لا ےن نیب دلار حس مرا رک علق نازی راک ےس نب دللدامت بج نی دلاردب دوا یو فرش

 ایگ نب مئاح اک وقالع رشک کار داد و 0 2

 ےک کک fe مدردالبہوروا اھت ںی باح تقو سا لواع نج یوم ایلرکو دو ےن یار ناچار کس سا ےن سا ئل یا ءا

 چیلر ےن یارپ نے درک یاو ےتالعہو ےک لؤم وو ےئل ساءےہ شئارانرپ نشر یک اود کز اوہ لار فت ےس سا یتا رڑا

 ۔ ید مج الکسا ترا رضا دریا تیام کز سارا

 رھا ما ےک ایک وا نب ددام احیا یا ےس یارک اید ںی ب اج وک اپ ےک یا ےس لا ف...:تشل اف رلار غم
 بد فرش نا سند فرار چت اکو لس دامن کو فرش هراز الا تر لا
 ۱ ار کادو ترور 3

 لوک ایکو م ناور فرط کر ریز دا لپ باور کیک راک ؤ بج .:تسلگیو نیدلادامت

 دادا وفا ےنانبلارفطم کام ےک لبرا ںیم لم سارا نر لات لا مدد ویک ےک رک رپ وقالت ارے

 یو ول تفت مپ رکن فع تیر لپ لست اف ےک رفراچ ےس شستن کل سوم قلب د ندادن پچ

 نی مارا رم چا تقو ےک عکس یل وک اترام یرخ یکم جا ےن ںوھریخ انچ یک یر کلم کن اچار نوک گز نیب لادا نانا

 1 دیک لای ارگاک روا پی یرارکگ ا ای وورد« کړ و تکرار کک

 رم نیر فی انچ ےگ ےن رک روا نیہ ںاہو نیمرصات ےک لداع نب یو“ فرشاروارصانہغیلخدحب ےک سا ....:تاذو 1 دلارو

 توکل اس کیو ےئل ا ایت یک التب ںیم ںیہ رای کر عر طی ےک وہ نرش تخ نارو یارک اھم سی سل آےن ںوہ لر
 ۱ -ایگکل اقتا نمکی یھب

 تب کتاب کلاس راد رکن تان مری کل اس نیزکرہاقلا نم نب دلارص اب یکس ا ےن لو 7 :نارگکس تنطلس

 سو نم زرد خیس رام رکن اش یواش کر

 ناف کس راد نماد کس سا ےس جو یک کک کنید لارا عب ےک دعب تنور لر لکو

 هیچگاه مت و گچ اس لو مع رقم نا مارک سکه ار

 یک اات اراک وتا اس نوه اقا کس دار گن شارپ لو

 ںی جی: کیوکں ؤھتاس
۳ 



 یاوزو نور کال آ ۳۳۹ د. ..متشرل .. نوریلظنت راج

 تصوف نا فرار سقط کت سند د لم کہ توما 71 1
 د کی یر وص اک وک وفا ےن ئولت کیا م الغ درگ واز آکا الا کلا یک لمس سو يا
 کک اج الچ برا ےک رر اپ ہلجد ےایددو درک یار صا ےن کی یئا۔یھٹی جد کن می ےہ لادو ذا ءاھتادہاجچیکمماش ےن اوج یار
 تر د لپ مر وا ایچ ےک کر اپ ای ہد تا ےک ا یھی لو ایکرار صا تہب ےن لا بج اھکرےک ور نددنچ ےسا ےن
 -ی رکی تب فصسدانکا قرش لجو

 لی حا رو یک وارو ا اکیا هم باز سرکوب بر لو یمن رکن لار تم :ہلاق تخم
 رگ نا یب تقو ےک تار ھا ایک ہا یا ےن سارے کراتا اھ روم کجا رات کنت ار یھب آل مم بج ر رداباوہ ترکی یت
 یش ر جیک ا ار تک اک ھر ہری زا ناپ اق ا

 سا »نت ادراک یوم کر وبل چد ابرو E ا
 ےن یش و تاب لاراکرخ ایچ تا Ae گچ لود مس لا اتہا چ اراب نوف بشی یا کل
e 

 پام روا ءاھت ناسنا ترس کین ہو ایر کل اقا سش ےہ اللر غتر دوووم نب ی ۲ ملا بت ارم ران. :تافو رنک
 . کس رعخل هدف و کیا - - 7 سید ام اح اش نج اش نی دادا ایبک دعب ےس یا اھت ترک ول اس اما
 را رترکت وک تے رپ ود ای نب وخ مک روا درک پارک لن پو رک یا ےنرھعیئاھب ےک سا ایگ ماتم

 ارپ رمش رویال دال اھج ا ےن اح نی فرش ۱

 ساق سو اتو منشا کس ہیردامت بج ءاھتط وبخم یب تاب توا اھت لق ی کروا نی رتب“ کل سوم شوک... کن دلاداگپ یا اک
 ٠ے ر ےت رک اہگنااکتعح اطا ےس یجرود فرصب ا داگوپ ےس ںاووک اح بان ےک ةلؤل ےن ںوھناا اب م / لکیر اتدوخ یھب ےن جو تلخ
 یڑاےن اول یکم م ںی وو ہوا ای درک اوہ ےک لارعلفر ا او :ن دلا دامق ےن ںوھار چُپ ءاھت:رطخ اک لب یکں وار نا سیہ کنویک
 . هدرکا پرکن شات بلعذ_ ار کنت فر کل ا ےن ارگ تکست یش داوحاکں ورہاعم ناےتا متاع
 ایگ ٥ن ارتےک رکرووکتارفۓ ای دوا یک یج ےن کان انچ ےرکۃدم یت یک ا

 الف کس فا نت سرم رکے او ےس ںینارک اوور گے پا نم دلارفظم ما اک کرارا... دا و فاظ فرا
 وتامر ناور فرط کب لع یک کروا ون اندک مفاد نبوی نارود یاب راجارڈ ےس ںولمتےک ںاروااپ رات اکڑ کک
 تیام کو که اش مک کس لو بت من ندا را ربات نوک واشر ۱ چا ےن ن دلار
 EY بل اک ان ےک سا یم ںوقالع ےتپاروا کر کل وقتتعاطا یک ا ےن ںوھاچنانچ یئد تو اکے رک

 لب تمبر نر عسل فر لک اهل و. :لزاس فالف فرا

 وکریو یریم ادیب دللا کروا ب وصخ یک ورب ھار یہا یی ےک سا ےس نی لار لود کا
 تماشای نوا فرار سیو تقسیم وچ ف راو

 ارت فرش ساب 3

 چ بکر ف اظ لا
 تك

 رت  E ETا 4



 لاوزوح ۶اک ولا ل ۳۳ ] مووصح م لج ..نورظیبا ورا

 ہدارااکےناج لیوا ےن سا ےئل سااھتای کور یفاب رب هطس اه فرا وطشمأن یا فرصرواایکرم راک ورا حیطه

 و ےک ساںاہچ ایگک اب ران رکا اھت ساو وردا یزید تست ے ہا ےن رادرس کیم اہوون ار زگکےس ےتالعےک نی ہد بج یی اجرک

 ای آل جور اب یا لر وای راک عقب ت الع ےک لکو م ےک ر کای ٹکا واں ول داف ےس یا وکار چ رک لر کر رکے ا

 یا2 £ ا تاگ ھوا اوہ ہتاور فرط یک ےت الم ےک لی مہ راپود ےس اینو و رھپ . ۔:تسلقیب وطشما نا

 ۴ ۱ ۱ کد و تساگ کارا وزد اراک اس نوع

 کاری روا ےک او کاک م اخ کو وارواایل کور ں اہ ےسا ےن ںوگول وار کے شاپ ےک ف عام 2 یرمخا)ت

 ےن سا انچ جک اپ فرا سرو ای لوم ےک کر ارواب ولما نیر رک وار فخ لتشمل ل والا خرو ےک کہ ر مام

 دیگر میت روا ردیق کت اس یئود ںاہچایدرکریق ںیم ناۃےا

 ٠ ماق لی ںیٹدوا اوہ نادر فرط یکی درا ےس ناتو لکت عطا کف رشا ےس تارک ےک مآب ج .. ےس عنارمککےک نی دزام
 یر یوم یہچ تاب نایمرد ےک نم درام مکا دوا فرششا تک یر ش ںیم ےرصاوح سا یھب گا اک آتا ےک فرش ایل کور صا کن یدرام ےک

 ےک دحآروار انی ددارج یگ ہدرکلیدرپ طرش نا الط ےن فراء ے درک باو ہقالعاک نشا سارے اودرکی ٹی شیر یک ماه ندا

 ۔ یکم سیم نیقیرفراکرخ 1( ےس بج رقیک ناشر شوج )کد قالعکزوملاوکن ارم

 اکی ادواےل ےس ا یگاےک رانا ام مک ےس ار٢ ےس اہ اچ لکم ےس ںاہ ووو کا اوہ ناور یکے و فرار - ر کل وام

 ر قل ولوو« العاکقر سی ےٹ دب یاس اهورکچس راج ےل 4 ےنرگ نا بطرش ا ہقاطعاکرانیوویکای دم اپ

 ترف تس سا تنطلس ناکراےک سنا ےل سا اھ درک یھب پا ےن اگ روا اتبرہرطن تہب ےس فر یکل ا با ےس ا ےئل سا ےہ

 اچ ار کارا ایارضق رب ران الاھب ٰیٹوالا کدامجہامدخروا اب دید قاعاکقتساروا پک نام تاب یک سا ےن فرشارچغانچ ںیہ ترک

 و نت ےت العےک سادعب ےک لاسےرناروچ تما یکن ادناخ یگز ںی ایک الچ ے ںاہوحتاسےک اد

 ناظر کاروان عرش ئل ےک ےنارکر لاج ایکو ناور لکم وو وت ایکڑ ران ےن فرشا بج. ۱ ےس ر

 قلی دکترا کس ام قرار ورم معلق تحت« لر ھت ےس وہ یک داق

 عامه اونا ےس ےس دارا ےک ےس رکھ کیپ را فرانک یر تا گن رپ ماعم یا کیس ر لی ےک

 ایدوروشماکے ن رکل بق تساوخرد یک ا ےن سا ےئل اھت یک تیوب کات نزار ته ای چک برق ےک باز

 کت دیک درک اد ےک نہانے فرات ےک شر رظعلا؛ یہ ال کریم ات یکس ا یھب ن ںویھتاسےک فرشاروا

 ےک رب روعےک نیکررواےھج

 ےس کے اے نالت ےن تف یکں ہد ےگ یاپم ے ےس ےک رپ ںوعلگ رنگ ہادی یو اب ناضمروام فرشا

 ےس ا ےس ات یک اف ایک ا ےس فرشا یئاھب ےنپا ےن سادوا یکل اح ٹپ یکل دال نیا باہش ےن یگ نج دلادانےجخ انچ ءاکت مت ازم اب

 اب لاو لاو اکد ےنتچا روا ےپ د سیئاووکس ا عج ونوس روا رتعارواایو زوم

 ہد کا اچپ ا رشا ےن ا ڈار صج ییا ےس ےس اذ ساپ یی کیک اپ ایل یخ ولت فرا کال چ ای کولا ب ج

 ٣ و ً ۔ےاتباچانی درگےناوھ لار

 ایپ لت رم گیت امید ےا ےن ماوع یک اہ ت ایگ دن رپ وت ک وداسروا نازوزءیراکماکی گز بج. رقم نوت لام



 لاد زو ورکی لولا لآ rrr مہ صح ....مش شر اچ .....نورلخ نار ات
 لات گام تزاجاےس فرشا بج رن نام تاب یکن ا ےن سا فان اھ گپ لول ام راتگ بج
 ارس هر فلوت چدن بام کرک رک صدای اہے لپ ےک فراز بج یوں زاجا ےن
 قو روا یکاطع تصولیکن ایمرد ےک ںوکایدد ںوٰوددوا ہقالعاک نی کف ان کیا ےا ےن لا گا تزاجاےس فرشا هراود ےن اذن ایک
 ہت ر یی وج ن ںوماقی تاب تخم ےک لی روا یک دفب اپ یگد یکے رباع تس یا 7 لاہد ماکح ناروا یئدید تزاجا کف
 ۱ روح واک ںیہ ی رک ل ویسی لو ےن بس ناروااپ کرایا

 نباید وه بیس تب سود کیا روات ہپ لم اف ےک فہراب ےس لکو معلق ےک رتعاروا لب :خ شرت
 یھچد یت ےک نازوزرواربرراکہپ تا ہعتاس ےک ںوعقں وٹود نا یم ےب اتم ےک سا ےھت سی ےک سا یباطم ےک تی یکہدلاو یکن دلارو
 رے ےک وہ لاش سیم سی وج ےھت

 : EAE CSE UGE ترا از
 ناس عج

 تشک !اےاےۓ یا پے وے لش ل ۳ E E 2 سکس

 فردا دمت یر ولرو( نشد ام م اب پا ےن یز یگےنوہ یک :ناایمرد کس لو اب لود رعب کس اروا

 داروي ناور بتاج دادی امار اول ۱ےن لنکا یئاھپ ےک ںوڈود نا انچ یئد ت وذ یکے ن رک رام کل دم رم
 کل را دو نایک و فسا سا مارا شم اح ےن سا لیپ ےس لئاارک

 ے فرط کن الو فرش رکا جی ساک راد فرم تکامل هل بابث

 اھت یک ہرایت ےل ےک ےن کہ اقم اکے رصام لم کاح کل ایگ داور ےس ےک درب کی زات اب نا یکی نورا ی یز ہے ور
 ےہ ےسارھی ایک الپ ےس ںاہی لم ےس رم نایمردےک لال ہو ےل سا اک وہہ سیب ایماکر اپر ےک ہرصاح اکل ا تن و دلو نی لارغا چ
 اوم مدان تتر پ ےک ےس اوو ےایل نی ط الخ ےس اپ ےک یئاھب ےنپا ےن فرشا۔ا را

 مگ کب ئام ےک یگ نب دادا کت واب ےن ںورتشاپ ےک ںاہد شو امت تاب کس لو ی دام :توافب کی دامن لا
 هدم ار وگو زر وب روت تمام لا سطر دا نا ےک ما ول راپود

 دوخت اس وی ام سا یاب س ارداق اخر ا ترک ل ورکو ا سا ہو چله با پا
 ورکر ناب تواب مف ڈالخےک وای رپ تسلیم را

 ایدرگر نب ہتسار اکی حرف ایک اروخ یکن ا ےک کور صامم اک قم ےک ناروااوہہناور سی و ۳ ئل ےک لور یکن اولا :یول یک اب
 ت عیش و وت ایک کو رص ای اک ا بج ی انچ یت ید رکت داخ یک ےس ںوھ حرر ط کن وااو ہی دک ک وار با نو ملت لا
 دیگر کلی روا نو و

 اس سارا ایگ آں چلو لسی مدوخروا یگ ن وف فرط یک دامن نان علا نشا بت ان سا سلاح کس لا نی دام
 ٩ وم ۲ رایراچ کیو رعقلاو زا کس

 یک وج ھت پ ورک یا اک ںویم ام یخ ےک لا لا مس کا انت اکچ ور مام اک اہ طی تن لا نا یارک میک ےس ےن( لمم کام
 لاخیباکن الو کےت ےس وہ ضاران ے وک یو الوا کمتری ش لٹک 2 نرود سا ےھت جر سط ار ےس کاروی رایت ےک ےک دارا



 e ۳۳۳ مدح ل ..نورلغ نمار

 ول وقت رفتن ملا ناچار رادار ہم وا ار دافمانپا یم ےنرم نوک

 ایر ناس امان ےن رم ساواک تار شورا ایم اپ ناو لو نان
 روا رم وی شب “دلا نشا که م لتر یب کتاب تراش تیام لار نفی ک ما اخذ سوار 3

 جی ےک ا الط یک ےن یارک و ایم ولے دقو ےک ںوفیب ےک اوت ولو که لا ۰

 وم نج سین زرخروا ناسارشم مز اوخیکں وب راج ات ںی لب ھتاس ےک اش مزراوخ نی یئرکش نب دلا لال... 2× آہ راہود یکن رلا لالج

 رب نوع نایاب رذ آقا دا ای آں یلاو سٹی 1ے ںاہودد را اچ اتم ضد لو تستر دلا لالج سیم سونا یھت
 ےک فرشا چن انچ ایل شہ زاورد اکے تن نایمرد ےک ںوفد نا ےل شا ای تب یرقےک ںوقالع ےک ہہم زقج روا طالخ ےک یلداع نب فرا ہو کرج

 ۱ ایک[ ور شان اکرٹجبت ا ےن ماکحےک ںوقالع یجرت

 بازووردا یک یب فر یکل موم ےن نیردلارفغمو فرط ید الخ ےن نیدلا لالی یخ انچ .....:یجیلاوروا یہ ت یک کن دلا لالہ
 یگ دم قول ےس فرش ےل ےک لسؤم ےن ولورعو ایکو ناور فرط یک درو شا عابد اترکراظت ا اک نی دلا لالجرک بیرت

 الغ روا یگ اور 7 یراترزت دول کدر واب ےس مام سا فرطیرمر آب رب راز نادر

 _ایگالچ ےس ںاہورکا ایم یاب ںیم ےتالعےک

 دون ےس و سے و ۔ صد دعب ےک ےناج ےل ےک سا... یھب او کن ینا 2

 ریگاک ل یم یھب یبا ار فٹ فرط یر دود ید و یکے ن کور صام اک اردوان یارو کی رق اھ روا عقابا ا
 چ ائ یا یت ام رسد انچ ے رک لج فرط یکں وربش ےنپا ےنپا رکزوھچوکل ٥ؤ مرواۃ امجروا آں وود بارک ر

 ا

 داش لورم اکن اذن ایدرکل ےس اےک کھ ید ہاشم زراوخ نہ لا لالچ شم ل۲۸ ر بج ےس ںوج کرا: کرا اوف

 هدر 4ج ایکداب دات قلع اک نیکی ےس بسوی دز هراس هیات رک لوک ار۶ کمو اکسرک

 ۔ ای یت ں ورک هد لب قم کس دوبار وا راجن

 نب لار غم ذتایکاپربداسف ںاہدردا ےس لنراودرھچایدرکاافصاکک ےتالعےک ساروا یک کوم پو رکے یا اک ں ویرات ات ...:یحی او کلوب راات

 رات اترعب ےک سا ید کش وفا ےئل ےک ددح کس ا ےن اوات یا دب یکے نا ار ککے لم ےن سا دل لے اتم ےک نارکےن کشا

 مک ںی اش اچ افق سال ناجا آل یئاو ےس ںاہو خوف

 ےک فسر اک ےک یا ت اف: یک E فن دان زن کر رلارفظم کلر :تافو ین لا رلا رفظم

 تک اک سس نرس

 دات ااش کلفت ردا یارک رپ یر ورک جب لاو رصد او رم

 یگ دابقیکن ارمتےک ےتالع یٹدر رو لای ی ار هاش مز راق نر دلال الج بج... ۶س

 یا دوالر کر ھر الرز اک یچچ ےک لا ےن لا تاب مکاح و رنز رخفاکس ایکو ہ لاقتااککں ا یم ہوس بج ءلدمے اے ائ انچ

 ی لداعلا کمار لاو ےس اں ہہ آو ایک نلارت؛ بیا نہ و اس وب پور عقل تک ع کروا ے هل ےس ںو یاس

 یادداگدید تزاجا یک ئا ےندلاو ےک سان ےس اط تا س ےنپاوکخ وفد از کیو س یا تے سایت انے فرط

۹ 



 راد زو ورک ال آ ۳۳۳ مدح شش اج ۔نورظںیاّراج

 لم اس پان ا ےن لا قلب لر مین را لات شل کاپ ےک لا بجایلوکر ئالم لا تاو وفا ےن
 یار دک فلک تا ےک ناروا

 و رو ال سا اروا و 7 شمراینس ےن خاص کلم لی لاح تروا هایم راکت

 رور یہا باطم ےک ےس دعو ےس یا اروا یک ل وت ت عاطا یک اے ںوہناچناچ کرہ دابآں ادوو رکا ا اگے هید ہقالعاک اپ رروا ن ارت 2

 لئ نا انے بول اف تنفس یا لک رک یک لورٹنکییز ےک ےل نور ایلرک جر ںوقلع وو ےن ںوہنارداے دید الع
 طاس یکن ا کل ےک آل اوحا ےک رانا ےک ناچنانچ یہ ادیب یقاھت ا: تہب ےت نارمعےک ںوقالع فالےک ماشوج
 رک عم ے بولا ملات اص توکی ےس یا یی ںیم لدرٹن'ےک یلالاہلا نی ودوم ناس داوج تموکحیکایخ تقو سا ءےگ ےگ رک
 لنگ ال ےس سیا ےن اک ام مر ےک وع

 رس ںی تے رک ںیم تر رن تر بلط
 99 بس « ہا ٹاک دے قر ےن ںوآردایکاپ راضی ید ےکرک کعب ےک لا رکا چے ار ئاد رم بلم

 نار2 سال بوری انچ ان لاک ار ۔و تاک اروا آں بق یک نا اوفا یک روا نشر واک سا
 ۱ و بسم رک تلاح رب سیل و مزراوخ ایلرک NLT اد یک فیلم
 ایلام واز تا نر

 زا مکعب سن ملا الس ی زاغ اا بھ زلاو ےپا ںاہ دم یفکرکل اقنا لی بلع ںی و دا تب ہی :تسلگ و لول

 اسەل ور یا حمد ازا ن اراک ا ارمین فسا رسان اھ اک ارحب ےک یا: یک ور

 نون سي قوا راد« نما یئوہ تسلی واں یم سج یئوہ کن نایمرد ےک الا یک لون دملردب لسؤم مکی روا کش

 ۱ ایگ بو ایر
 درک گنی زم مات دادفب تیس مع یخ رواج ےساےک رک دادفب ےن نانوکاپ بج ....:تعاطا یکن اخوکالہ یک

 ایل ۴ مے میت تمویک اردک اپ ےک لا رفلۃاتقو اایگاچ اچ نایاب رذ آد ےس ںاپوڈا

 ۳ ساب ی 1 ا اکرم ٗلاقتا مدح دے ل9 نم دلاردب....:تافو یو
 - رکتمولخ تہ ریپ سیشآ ےن نوک اھت یتاسارہایم انبار یت اکا مکا کرک نیکی جانب اھ اک اجار ایسی دلا العرف ٹی رسوو اکا

 ےک کہ اس سرب راس جمع بس ران تکاب کد

 مزار ماش اک تطلس یک گز کب اتا نادناخ ںیہ یارک پس زارە یکی دق شخ فرط کم اش ےس ناخد تان اک طاس کز

 0 ۳ لم ںوقالع اک



 لابزءند۶اکل باپ آ ۳۳۵ موورصح 7 نورظن یر

 بنی

 هاشکک نا لوم تست لورم

 یگن لادا کب تا

| : 
 یوو دلارو لوا ناطاس رودو یگ دلا بطق یزاغ ی دلا فیس

 اا زا روح ملا ۰

 - ہاشن السرا نج زملارون

 نی دلار وآلوم ون ملاررپ روسی راز ہا

 لی اص مدداش ن السر لار

 شام بنا بیر سنا اش کا کن ادناخ یز یھب نضلس....:تصوکعو تنطلس یکن ادنا وی
 فسا نان تی را تم لر نکا کورش نم نورم نت داشت بو 2 ابلو نرم

 یا تفنگ نا
 راد کن ادناع لا کنش ناو کر یاس مورد گل کل بکر نا الا نبا رر مروہ ياا :یئاباکن اردن اخوا

 روعس ناطلسرکک اھ ز ور ال ول زر اا اھتاتب ر زور: تسوداکل ا ںاہداھت زر یا اک ن رد 9

 ہپ ہک یک لاوگزدرہب ےن ناطلس قا داخ ہد بج ءال ےس کت مد ما کس لوٹی ےک یابد لای چاپ ےک واش کلم نہج

 جر یا کد اش تسدد ا ےس کا تو یا ایگ ھی ددد ہک کر اکرم یاس لر باغ تار دا تیح الص یک ا بجای ورکر رق مدان اک ڈی سا

 ۔ایگ تارا اپ ےک ور یداغاذب یی قودروا تتر مے ی لود نا گرگ ایلاولبوکن اورع

 ها ناسا اگه س ین اش وای ارخبوو بجای نبات کارغبکزور«هس ناطاسرچ تموت کب ولا نت ہلا
 یا زورم دعب ےک تس افو یکی اما راترتتسوک کتا فو یک ا کداش ںاھچایدرکرر رقم کاوش ساقی دما اعءتب رگ

 ترک وک کت ناک اود ورو اھت اڈب ےس ہوکر شی لادم اوج دانا راکت رکاب وا نی لاتے ےک

 ےا و اھت یکم س جاو فالف ےک دش تس لف سیم تیا کر وح ناطلس ےن یگز نجد لادام نار مکے لم ....:.ہمانر ایک اک بیا
 رخ اک تار سا ےن با نیب ہل تہ یار لو ےک تملک ایه ناب لس بم ئا یو تست

 کما تو کک سر اپای رد ےارواایارکرایت سیب ےل ےک ےن رک 7آن

 ادارپ اک یا ےن بولا مت اب کس لار ارد لی تیب رس هر نادر ود لا... رپ کس گز وا

 تم



 لاوز درک وا ۳۳ مودرصح»... منتشر... نور نور

 ںاہج تک هل ساب کر ر ہلاوارت یئاعپ ںاونود یئاتچ :اید لاک ےس تیب رکوکں وت اھپ وفود نارکا ٹچ ےس تصوکجے ا ےن زور ایکس ین

 نابود ولان ۳ ےس یت بج رھ ناکام یر یکایک ولس اھا ت ےک ںوخد ناےن یگ
 تب اکو ضد اوون انچاب دان بان

 لر ورا اک سامی کا ےن نیکرف رل رش ملوان کر دلا شی ح2 بج ......مایق سیب لر

Salدارت نشدم ام نیو رکا ںی نشے اوو کے ول تر بان ملات  

 را ےک اروم اے تیلباق ی اطا یکی اے ب ر یتا ےک کز ندو لار و هورشن ارس تا... ہوکر یش عیب دللادسا

 کش یس ہلا ارد تاک لارو اکر نال ھر اک فی اک اھت ےہ ےک ج

 نش سیہ ھ 2۳۹ ےس نواعقر وا ںوششنکی کں ویئاھب ںونودری ابر ست طب ار ےس یا وایت یم ن یاب اکا بچ یک تع نورم

 ا
 یوام ر ارزو کس شاد یر آرت کار چوب لاو زاکت لس ناز کرد. .:لاوز ایت طاسی اف
 نوش اس رم عج اوفا یڑلس ےل یہا ءا ایگ لاوزرپ تنطلس سا کچ روا ےھت ےس ر سین یئاب تارایقنا ےک ء اغاخر وا ےگ وہ

 ۔اھتای کوہ ئاق لات کن ا یھیرپ تفالخاب رد ےک ہرہاقرواھتیلرکض قر ورش یکے کر ھم ےن ںوہن کک  ںاہی گذر

 یکی اروا 01 اراک کت ےہررکتشادرب فیاخماق وے التب لم تیمم تر مل ا حر ا اق دا یک سن ناوا

 او۲ تیا فیاف کر ف6٦ ا دضاعہفیلخ ریا درک خاک ود یر کت فالف کا افا مق
 ۵۵ے وک اص نب کر ز ےن لاگ آب لاط یدعسرواشدعب ےک لا اسم ےس تی یکم زو کی رز نا اص ایپ ی دضاع غیلخ
 ا ا رر مولی عم کٹی یم واید لاک درہ اقوکں دوا ایگ بل زدم ار نیس رضا يه

 یہ دواک ےہ ات یا یکتنطاس یر ید اپ ےک یکن :نیدللاروپ ںیم م۵۵۹ رواایگ گن اھب ماظرواش انچ

 رکے ماسال واتس دچار دوج بجا یاس کلاه

 بد 0

 روا ت تاس کا نت اک اراک آید رک لاحم ترازو جرم اکس اور واش ےک کل و فرش... زامن کت رتطا لا
 ناطاسروااوم لاتا یز ن ن دلر واہ ج رکنی حر تمولکی کی گز دون داردن اتیا ایس یک لر س نام اتم وام

 2 8م لنا نیب دلا حالص ناطلس اگل ےناج اھ ڑب ہہطخ اک ساب ع ۓ افلخ ںاہی این: عمارت ملا الست

 الص عر طی اات چاٹ یا تہب دودو” اھ دا نر کک ا یہا اٹ ای عی
 02907 رم تفت کلا یوم کد تطاس کن دلا

 یر سا ےن یا وت ابا مارو اکی لانا ایام سای دوری 2ے دون "رل! ون اطلس بجر یار درو

 اون نار کہ واک ایج اول ے یکے اے نااطاس ھت اش ء )ماس دب ےک صا تو اد وا بولی اش نت شن ی هلارسا لار تک

 ی فتو یر ات و ناطلسر کک یا ادا نا

 رکےن سییج وف یا یھچ یم للر وت ن اطلسدوخ جت ست اسےک سا اچ رکےن عوف ںیم ت2۹ یٹوافاییدامجج ے مہ ہر دور 1 اور یو واش یش

 را وات تا اتسدد ےسرصم مح یس ما گیر کر وہا اهر با ی وتلن < لی



 ۳ 5 جو وع رے

 هرات الت سحر میک ب اتماکس ا ےن نج دلار اب مان ض اد چپ سالروز اد وکرش یب دلادحسا بج 7 ما مرض
 ایگ ام تیس یئاھب ےپا برقی ا سه سی ریس کدام راج یر آی کی کر خال یکدامجہام مار ضد وخریئ ایگ اب

 ےدرباحەئاروااید ما اک اج ںی اوو هر ارحب کس طب زور رگ اکبری ہک ےک وو داش ےس ہوکر شک درا یر واش

 ترا ستم سا ںیہ ولننم ےن سا ایک طم اکے کاروی دعو ےس یا ےک ہو ریت نیر لادا بح اھت ایکس یاب ایک ب
 2 لنا ےن ںوھھا اچ ایلرکہ دو اکے یہ د تاعارم ںی یاد کب وے نوین رواش سم لاع تروص سیلی رپ ںوربش یت شم

 تیز کل تیبا اش سرب یک وین سیو داور کدامند لر وال ترساوشرو
 لوں یم کج ںی کا کا ایکر ےن عوف دلارو ن اطلس کوک ت اناعا سک نص وکریش نی دملادسا کا قورطخ ا ہکنورکے ت ےس آے
 ھچک 00066 فا

 7 دکن اے نوا تک رک ہے
 یاب اچ ایر ےنرکک نج امار جلال نادر سا
 بیت باع مراع ایلرکرا کوم ایم ےک ساہارفیدیک ساروا درک افصاکن رکے و تسکلں یا ےن ناطلس نیو ئل ےک ہم اقم جاوفا
 حلب متر ام نا اطلس رکا رک ذات پرس قشم انس ایل ان
 تیپ تو ن نا ےس رت سا یر نی کت سل ا ںی هک ها کر دلادسا ںیم سی ؟جاوفا یی ج ےساکچرذگ

 یر سرا اه اچ« ۓاج انچ یاو م اشوک رشید 0 ی ور

 ۔ایگالچ سیٹاو ماش یاد ذوام ےک لاس یہاروا

 اراک جول سرا ساق اندکی رارغ کر واش نوچ رنایگم آں ہپاو اش ش ن لادسا..:.: ہمت راپود
 ابو اک ورڈ اک اس سا ےن نم دار ون اطلس رک 1 وف ےن کا بج ین انچ لکل مکک ت تھ ےن کا کر ات یگ لب
 چ ںاہوےن لا وی ماقمےک روک بج یم ادر فرط رس یادت قدی تقاضا تظن یک ورہاھج ناملسروآ

 داند شاپ اپ متکی یر رد فرو رم

 نادر طخ اک اکو او یک ویک طا کم وک روا نب لارو ناطلسوکں یل“ یک گن ام دادیا نو داش... تکی( یلص
 ناور فرط یر ص الاب ےس ںاہو تفو ساووکریش ایکو ا ڑپ سو زیج ےک کروم ای دد تا سےک حج وف یا یک ےس لوقو ےک مصر لج تہ د ئل
 ۔یوبش ےس مان ےک نی اب وج اھت تما کیاود ےس ںاہددوا تاک و

 کن ایمر د ےک د ٣ قا ور ایلاپ رس نی رب ساک رک ق اھت اکووکریش ےن ںوج وف یکن نب... دف روش نوای واز کی

 ۱ تونس 7ا نگ اپ تمج یگ وتا ےک سا ان ییا پرو لیک ےک گہ ہو وب کن رس هر ش بج ےہ
 ار گل ور نمک ارگ اج ےل ںیہ یاد ماشروا سیم اج ےل فر یک ےتالع یقرشم ےک رکر وی کوکل ین ای ددرکاھتانہ کی اکدار فا نج کر وشم
 ۔اھتڑی دنااک وج شارات نر رب لارو اطلس سی E اک ۰

 ےک کی ہلا الصروا یک ی رتب فس انچ لای رقم کج نی ملا [راطص کز غار ین یی یکن [ دلا الص



 FPR مد منج نوری

 ۶ اےسا اپ یش فسروا رادافو یکن ش ج یوم لاش رتا ےک وا سورہ هوش ایا ار یب یف

 م ےس لاقت لکا یکی اے ہوا شہ لادس ارتا ایک بات اےک کت سرد ںی یادی

 را روا واں و اص

 ا یھت یر رک ج ےس ن ہلا الص وج حاولا ہو یکں وف گار کہی ۔ ںاھتروصہ تس
 بود ابا امین کن ولت کند ملارد لو اید ںی تہ فر یک ہو ےل سے یو يتوب تک
 مچ باور

 اچ یر ویی یک اس لودنشاپ ےک ںاہو دن هوش ماست اچ روک

 هو و راک اردک سرو کی رت شرط کمیت اب رم نج نیا انا اوا لا الص

 ںالصروا یی دن شت فرش لک مداوم 2 اے ںوھآ یب اق اوا یک روا یر ر توا ےس ین ین و

 ۔اوجئاور ےل ےک ےن رکودم یک ا ےس ےضج یئالاب ےک مہ وکریش نب دلدسار گناہ رود ناصتقن تہب ئل ےک یاد راک ایل رک رضایت اک نر لا

 ےک یاب ےک مکس ب درانی درا ارج لا تاب کس لاو ترک زوور کا رک او ورک ا دات یک دنا رشک یک

 فرط یں وقام تانا رار یس یل ر وتت ےک ورش نا درازی چ دام ےک سادد سایکل وضو سٹیوج + هوش

 ل مم نامزد ےک لاوشوام ےک یاس یا اوہ اعمی اوہ ینا نا یھب نوک رضایت اج یگ سیا

 ےسرصم) ےن ںوبسں یاو ماشو راتو رتی که دعقلاوز ہام جاوفا اروا وورش نر ہلا رسا ہا ںی ولیم صم نایاب

 اکی گڑ نم لاردا کے ںیہ ا دو ا ا ا اعطرشیب پروا زد

 2 ی فر لو اس مچ اناا الل کرب ےک لایک لوت یا اکا کت اس )یا اس لوک

 زرشک پا

 و رم
 ان نوبنج ایک را رب یک پورا ییا اکں ورسفارہام یا ںاہو ےن ںوھتا نگ وہ را ايک

e 
A 

 هد یوم شن دک اپ ےزاورر ےک کک داظفاگ لاو ایک اع س رم عمر واورہ رہا ےن ںی بج.
 ۱ ںیم

 تنطلسموروا رھا 22 ابد تی

 2 رم نی واین ابو سرکه سده کلا ا ےگ وہ فتا ے لول

 ۱ ای ںیم تار رک یواش رپ یب ایمن I رش اش
 7 سام روا سر یراچ پا ےن ںورضام ا یا ٹیوب کن ا ےن 1 ف

 شن مان سین اج نب یئاج ےک لاو اردک نیر صا

 و کسر یک بهر کالا کف

 لب کیت جلد

 یتا بوتا روا یار سان سو دادم شه حرفی ۳

 فرش لر ںوھ اچ کارا صوت لنت نا کس نکس لوس واشر اچ
 ایل ر صا

 ے ہت او روا ںی چوم لش اقیے دنشاپ ےک ںاہورکا یدک داگ۔ گر عمےنرداشر کود لاع تروصیب . :کگ نرم

 کرم اقروا ی یل یت



 لاد زون ورم اکی ولا یل آ rrq مور صح ....مشش یل .... نورنلخ نیا راج

 یل توا ووو ل اکیا روا اوہ کک نا تاس تام ےک یا ایکو آر خاک ا ںیم رعب ےک وہ لش واو انچ ےک اہ ایک بات ر ا 1
 - راز آش بش لیدی

 ادر ور ار رار چر رک ورق ا ےن لا خان ایک ورق یا یا ےک یی دل نا دار 2 ی

 سا ےئ وہ ےت اج تاقاعت ےنارپ ناروا مایک و نکی ےنرداشرکآک تے سد صا اذا تقجصا اکہ رات فری ود

 0۶, (((ھػ۳"2 -ِ-__ سا ےہ یی ئ اھ اک رد لارو اطلسروا د ضاع ے ام اک ومو کا یکن العا ےن
 720 زرہ دام ےک ساعناملم

 یو یروٹےنرواش: یک تی دیک سو ےن یاو اتو ںی ورمات کاک یب ےن نار لکی کپ ج چ انچ گلد
 رک ورش یر مل یتاپ ےن رداشدعب ےک لا ےگ لپ ہد انچابکوکے اج چم ںی ےس ل رجب کس شا درون ویسی
 ۔یگر ادا سی اماوع

 الا لا رود یشن رلا ساره سال مافپ هو جسد ےن ا ےک دلارو لس کر ص ات ےک د ضاع فیلخ ھوا ھ....: :ماغپ یخ ی
 رص یئابت کس کک ںونیمز ایک رم ار ناف چپ رگدادوخوو تاجارخا اےک نا ںیہ اپ ےک سا ےس تی روا

 الا روپ ےس یار ایم روس ارد کیوسک رورضران داود تار یاب تس شهرت دلادسا ےن نب لار ون انچاکچ تی د

 با ںی ےک رر تراني د لس را دان اره تاتو گرا نوا
 شو ہلا فرت( ۳) ج ملا (۳) قم درگ از آه اوج کو رغ نیر لإ ز۶ (آ) ںی ی کو ج ےک ناور تام ےک کا یر الام

RE 

 پا بم کوو ]0 ام ا
 نی تخم ےک کرت وخ سا ںی ماش ےک اروا اوہ شوخ تہ تہ نوافل رکن سی لب سیا اد نٹ سا عارفا یڑ٥س تو 9

 رق

 رار رووا شن ملا کا اب ار ی ےہ ۴ 7

 کاش اےک وہا ورکی ڑتہوارایب ےن ا ےک ںااھکر اب ےوددارا ساےسا ےن یا کناری ہک مزار رک
 فن ملا نی دلا الص اچن اک اکہ روشم ںیم لب 1۵- مارا کس لا 2م لا گچ وہہ ںیویا آب. قر ط

 800٤0+ تک

 تک ےیل ےک تا ےہ اف رلا ا اوہ ۷ لے ا
 ساکنان لا اجر لاکا ات اف ےہ ارو یکے ام ہفیلخ ید غالطا یک لوک وکریشأر وفرواایارکر آر گے ا ےن ںوصیلا ںی
 ۔یگرام ٹول ب وف ںیم ںورھگےک سا ےن ایف اچار اکے وواو رک داف کس لا اپ ےک یار اک

 رھت ا دوکر( الاس پس )یش وک ار وما کلا سقلاک ی مار کا یز سا ےن یف قابآ یم لک دضاح یخ کش ررقآپ ترازو



 لاو زو رور کولا 7 ۳۳ مودرصح مل. نورظ مت

 و ی تب لا هیت و یر نام لس مکس امیج لاف یت رش تالف
 رثلا کلر زنان ےس دت کاپ آے اے یا کے ےک ذد کچ ےس لاج نارو ۴ :نامرف اکفیغ یٹاف

 پآ(ۓُن سا)ےی تیار فرط کے ار تاپ آس اسکے ہ تجرب پآےس فرط یکن ایب ںیہ تھ لاوکپ آن یم مرمر یف ات
 ریما ںوی روا ںیہ ے راف تمرض کت وہ نادناخ پآہمکے اج انرکر یب کپ آلت اقا کس تقی پاپ نر نت ام
 او ےن یکتا نیک ورک عئاض ستار لپ نیست )یک کمکی نین وما
 ۔ےایدرارقراد ہم ذاک

 سا اگل سد انا طا روم اروا اک یس د ماجا کک ترازو رکے ٹیم سی فو ےک رواشدوکریش نب دلادسار چپ . :تمولعم رصم یہ وک ش

 مچ تمام کس وب آلت ورا رک آں یاد بش اور با ےک کم ئاق نا صا ےن سا یک ا طع سم یگاچوکع وف ےن
 برات روتر مارو یی کوے لینی اھت اد مارق یکن دلارو اطلس

 تایم لول ںیج ےن دپ ےکا ےن یشارہ وج ذاتساےڑب ےس بسےکر ملا دقای گل اپ ےک دضئاع فیلخودکریش بج: 1 نیست ج ارخیکووکریش
 تہب وک روا ےس دہ ےک پ آم ےس تقو سا ںیہ ےن آپ آےس بنک یہ ےتام فیہ جم ےراب ےک پآدضاعہفیلخ ات آے رامہ کا ک
 اب دعا ےل ےک ےن کیبل ٹپ وام فن ھو گرہ ۓادخ کے ہ نیب ییا ملت آ اک قاد سا ںیہ ۓرارنپ

 زکام کیپ ےس فرط ی کد ضاع ہفیلخ ےن فوصومداتسارجچااھٹا فلع اکی رادافو ےس تنطلسروا یاوخ رخ ےن و کیش یب دلادسارپ سااپامرفزئاف رپ
 - لب لعاب ےک پ آت ایفا اھت ےس

 روا تقاضا ر موج یک رق شما نیش یاری رقار یک وکر شیک اع ی لضوا مز اواہوک شرحا ےک سا ....:ہدہع اک ا یم

 : نبش افشار يرضپ مش است بس
 تاک کر ماد ےنپا ےن سا ہوکہ کوما تہ اهر ایر جرم سلماس لو ۱

 میشی لک رس

 لابی تب قوا ار »جم ود فرو وایو م لاتا سیم یکرخ الا یوا دام کے کورش ن دلادسا :لاتنا هوش

 ںاہی روا نگ و بایماکل یش ںوواراروادصتاقتم الت کک یا مکے س رک اک ارض اعا وم ےس کت یدک رقبا سا
 ابر کی یاتوکی جاں یم وما ےک ماھظنن اےک ےڑبہ یر ونک ماپ تل در قم سا ںیہ پونے م؟ےرنشاب ےک

 Je ا اک ا ا ا ...:فالخا یو اما یز

i 
 ےل

 راورپما ےک ےن زودون یک

 ۔ افا ن دلا باہ( ١ ) ی انا ن لام نی ہلا طق( ٣ )یر اکیلا بب مان لا فرش( ) ورا لول (۱) ےہ دو ےک نب

 )نسل اچ لس تست ےرسود کیارہ ےس ل نا ںوم ا۷ ےک نرد لا الص

 ہدہع اک ترازو کدو دوضمب ےنرہ وج ذازتسا ایکو وشمل یم ےراب سا ےن ناکرا مان نان ےک تنطاسروار ہہ گےک لک اش... هروشم کوچ
 ریپ ںیم ےک الع ترش ںی اروا ےس ایدہ وکار تراک چک اےک رک نخی ایر ارپ نج ےس س فکر ساید یان
 نایمرد ےک م اگرواہقیلض وور اوہ ںی بل انروا واعرب ہقیلخ لوک رش یا یک رکں اف وی هر نہ دج فی ہچانچ 2

 تراک هال

 یا ےن ںو چ اچ ےک اہ ام نمک اہک یب ے۶ ہلا لس ایدهروش سلم... .تسار افتاب را اص



 حس ا وا تا ا تلے لابڑو خور۶ اکی وئا یل آ ۳۴ موورصح ... متن ا. ..نورظنی رج
 ہد ےک راتوں سکا راد روت نورا ا شو لا کت اج یکن ی دلا حالصوتاسےک بذ ذتروا کنت یھب نۃانقلا یضاقروا یک ات
 ر یوم لس س یکداز آی کے ار یناوکں وو سیم تمولعیکس اکا ھی لایخ اکں وگوا نا ھتدوجوم لوس دے ی اوج ےس سینٹر

 و یکی ر رق امر انا لک بقلاک ای اطع بصتماک راز ورک بوک اس رضا فی از رص زو تیک لا عرالص
 ات زاکیر تم اا یک ںی ورش تس لوھ رد ےک دہ اےک ایا ۔ےرود ےک نیا المتس

 ناطاسرعب ےک یا ایگالچ ماش یک اپ ےک نر دلار ون ن اطاسووروا رب فلاخم قو رابلادت لا ایلانب رادفرطاکس اوکں ویجاس ےیہا یا تره دار
 _ جل اج مقیم ےن نیبدلاعالص

 روا اھت تر اہٹسلا یا ےسا سیم تہاکو طخ یھب دلارو ن اطاس روا اھت بح ات اکن ب دلارو ن اطاس ںیہ ر صم .....: تیل وہ اک نر لا ںالص
 انسان اف نطلس یکرصم لوس شوق ناب دلا حالص نئاطلس اھت ات ایی آے لا اہ اےک ءار ھا مامقےےک ھم
 و ڑااکرضاع ہضیلخ حر طس ای لاتی مالغانوکں ولد ایاعر ےن سام انچاھت ترک شش کل وک لوو مس ار
 رص ےس ماش ں یا ےک نفی دا 7 e و
 ۱ ۔ی را قرت زوری زور توکی ا اروا ےک وہ تسرد م کم ات ےک لا ری اد رک

 ناچ ایکاپ ےس مان ےک شالا نوم ےھت خو راداکل وج یت رم یھ یا س لک د ضاع فیل... :شزاس کت نبالفلا نسیم
 ےک ےن کلم یا ےک کہ اد قغت لدیویلوا یک شؤاسھھتاس ےک ںوگولوھاپ ےن لا2 یلر کم یل زووکین ی دلا حالص ےن تللطلس ناکرا بج
 ' ںلیتروص ی اروا یہ رک اعتلای واتس درس چی هووآلگ ےک ےک ےل انتم ےک نا ن دلا الص بج کایہ دق کن ایا 2
 تک

 جت رش " ۷۰ لاکر
 یت ایہ الص ےس یا ایک رویے اخ یا بھ اپس لا اک ایپ فت ناتا شی نو

 نادر بر طی لو کلا ته فتا نمد کن رقم گستر نام یداتب

 دل رگ کمال جات یک بکس انس ندا الو

 اک اوچ وک شوقا رق یہ لاء اہ ےب یک اروا ایل ےس شیئاو مان اد یئارگنیکل گے لوکس لب اف نما [رالص یر یو ترار
 درس لات کس لودر نرم ین افدیفس

 نال اطلع مافی مار ات ناچ ے ارا تہہ ب لے تفکر :توافب یار فا مافواسےکرصم 3

 کرم ےک نا ےن نااطلسر جانچ اوہ ہلباقم اک ا ۸ےس عرف فام یک کک ںی شیو دعقادزوامےک لاس ںہادوا ےگ د ات ےن رکن ےس ا دلا
 نیرو نا یک 2 “ےک گاہ رکا ھک ت سکو و وکر خپ بج ےن ںوہنا ےھت دوجوم لایعو لئا ےک نا ںاہج یداوگک آش وروصنم
 نیک يکل اقسام

 ساب کن ملا الم ن اطا رکے یاری ےک رو اید ہو روا ےس د لاڈر ایج ےن ںوہناہکا لہ تاک... ام کت وا
۳ 



 نورد تندر اک یل ولا ل ۲ ۳۳۲ مودرصح ل ۔نورظ ہا راج

 ہو وا ےک سے نا کا لب یتا ےس ہو یک اسے ک نہ لار درس رس ں یا ا ب اےک گور ہت ےس نار ھوا وے
 تم لو ےک( ن ا) ستارو ( یک ) ےلقص ی رک ظا یک رقما تی و ہک زد توکل اکشن لایت لا
 هاش ںیم و18 رک اضر ےک ںوقالع بس ناروا ےن وہ دنماضر رپ ےنرکددم یکن ا بسر نانچ نو دادا یگدورک ۲ ایا

 بیر فر اےک کر ےسا دو کے ےگ ےک فر لی لب سی زا ا
۳ 

 ید الط یکے ےک ناوک ملا حر اله لقب نادر رک اونا س س دیم ےن ملا حالص اطلس... کلم
 ر مت ںوتشاے ا سلب سوی مو ورا مقرر ایکس کش یاوک ترار لاب ےس تالماس
 ۱ قید مارک /اروُخ نام اشروا

 ے جب یکل روش یکت نطلس ناکرا یی عم سای تا سپر اس لس لا

 ساب کاپ ددوو

 کس ار جراید وب داور رک کشا یا یورو کار ین لاو ناسا :ید بکر

 ۔ اچ یاچ بوت شش ناروا یئوہرو آی تپ ںوقالعےک ناپ ماش لئوسرکےن رن تمحفلاخح

 ۱ سا ی غلط یکتا سا تقوسا ںی ھتاوہ یکم صا اک ط اسد ےن جراوفا یسٹلص .. :ہرصاحم اک ایم ۰

 ماش لکا ومر یو رکھ رص اکے ںوہنادحب ےک نو ساچپ ےئل سا ےھت هک دانید تہب ےک نا نلارود ساروا ےھت ےک رک

 ۱ نایک نامی هوا باور مش

 نوری اس سای سد کن دلا الص ناطلس عج فوج ےن نم دلار ون ناطلس یم کنی ید اسد دارا ی لاو

 ۔ےت تم گرانی رکا لید وو الع ےک ےئل اروا

 ملا ےک یاہو کیک ساوقردیپ ےس ن لار ون اطلس ںی نامر د ےک لاس یا ے ن دلا حر الص نام... ارم یر

 ی ا اکں ورج ات تام ےک شاتر ےک رک ییا وک لاو ےک سا ےن نہ لارو ن اطلس ایل ۳ / دلا

 .E مچ رانی روم قطع نویی کیش ساکن لا

 -ایدرگواز رم ےل

iبیر فعال لر ایکس شو دراادابوکن دلا عح الص ناطلس ےن یا اوہرایپ بج دضام ہفیلخ....:رادرٌا رضای یخی  

 اھت ناسا تر فردا لر رسا ناطاس کو لو: تصادن تہب ےسا ون ایکوہ لاقتاکس ا بج راوی اچ یک

 روا ی ید قع تایپ رقت یک وخ کت وہ شاد یکے جھڑپ بلخ م ےک یت اخ بجرب: ی تاکید سی

 شاپ ےک نی دلار وآن ااطلس لاد نس ںی یی ی عضوا دلا الص نااطلسردان نی لا روف ن طس ںوھتاپ ےک لردنص وان ان ےک یادم

 ےک یک یکے ڑنججےن کروا سیکھ دلخ ےل ےک ا ابلخےکر عی وا عیب دلا حالصے ںاہد اچ

 ناجا کنی مار ااصناطاسروا نب لار ونک هک یک شرک نکس دلار اطلس... جوک اچ ےس ہارون

 روااھتایلرکو بر 7ص -- 7 نا اصناطس یی یک ا یو:

 تاقا ا انس نوش تسیرسود ےن لوکی دلارو اطلس غالطایب بج ےح ےب لای یھت ےن نی



 لاد زورور اکیلا لآ تیس مود صح ..... شش لج ....نورلخ نر ات

 اقٴا۔م ےن نج دلا ون ناطکس ےن لاگ کا گو کیش شے راب ساکن ی علل عاص ناطلسرھگا دل ےئل. ےک

 وال یک رم یا کا یک شرعی ےن لئاایالچ ورم ار ولوو ےک اے درک لوزن ۳

 _ایگالچ لباوا رو 2 لا

 مارو ری اکے کل ورح اک دلا الص ےن یا ےک یا آی رپ تری وي دلارو ن اطا... مارال لار

 را کس هفس بیان لر ارگ يا ئل ےک ےل اقمود ساک کل طا یک ا کوک لا حالم ناطر واال
 1 ئ0 070 تک اور مسن دللار وف ناطلس ہدرککا دوروخمےسا

 لود نا روا لر جت هتک لا ےن نیب دلا روف ن اطلس ا لہ م اکی ایک ی اییا ےن لا عالص ناططاس ےئل سا اگل ان مارو

 -ےک رکا کرکرکل ں ونود و کای تے رش ےگ وہ لاھب تاقاعت ےن 4

 یم ناو رے نشو عب ےک رایت گنج یھ لارو ںاطلس کی رت چے ے صتم سا شمع چ۸ ےنا نب دلا حالص ناطلس انچ

 یورح یاو راپ ددا دلا الص ی اطا کیک ساوا دلا حال ناطاسروا ایئر ماس ےک 2 پاک نورد کو وب

 ےک یاو راک ريقفلا ان لار اپ ی آلا گرا کباب لگو تای کا

 واچ بای ج لبه تس جم یا لا نیلا الصرک انب دوا ےک نج تررعمر کے د عالطا یکی را یگدلاو ےک لا ددرکا ابتلا

 ۱ ۱ _ایگالچ یاو نش یک وفروا یارک یاش زی اک ا ےس ن دلارو اطلس

 ك ا ےک ن ملا رای مثلا تو ایر لا ال نا توس اتا اکب ولا نیلام

 ۳ تے رے ا ھو ےن ے نر دلارو اطلس وی وہ ورم ںیم عم تول یکن ی دلا حالص ناطلس بج رھناپ رش نش کسر ۰

 زیغ ایر عن لاممن بج ںی کورد تارک اخیرا یاد ره هنر تک :

 رو ن اطلس تم یئرسود سیب ۸ نر دلا ّب الص ناطلس بج ءاب رھتاسس ےک مار اد تزعں یم معمور ایکل اتتا کارل ل کے مے ضاع

 رب ترش سطر ید فسا ال شک لا اوم تاور کرک ےک ےک روید عوام یکے س نب دلا

 راس ادب ےک ےب نا درنچ رعب ے ےک یر چا ؟ یاد مگر کوہ یز دو دوا دارکے سا ےوہ ےترکں اایکھروا کر ےن ےڑوھک ٹو سا اکا

 ترک ول اتاقی ات ف نانا« تری کیت تمام نر لا یوم لاتا ا سی کاو ذاب ےک

 نام الخ بیان لا منه رکن لا شوق... ای اک موکعی وبا ںیم برخلا سیا ط
 برق ےک برغلا کار طرد یال چ فرط کدر رفا خبر فرم شرک یا ےہہک اف ےک اروند ییا اھت امت اکر لا

 اراد تود کت ع اطا یکی لولا ن ارنا یں وات آے پاوکں وکولک لا دردی قفل

 ماع لب هجا ناب ١اھت وہ ےس مان ےک ہطلب وج ما زن یادوعس ںی راو ژاپن :رٹااکم ام ز یاو

 روا برخو ےل سا یک ت لوت تع تاپ جک مرا ناار کاک ب ہحوموج یک نکھار بک اطلس ےس سام یھ ناک نوبرع

 اھت ےن ر ںیم ےت لحد انفادود سارکنلالیت با ےس قی رفا

 لوقت وند یکس ا ےن سا انچ ای کرک را ےنرکل وقت عاطا یکن ان اخ یل وک و تے اے اے شارت کب لاس ط

 ےس اروا اھلرک ورخ اےک رک رص ی اک ب رخلا بور طن وقار قبایگوہہنادر فرط یک سمار طرت ےک لش وتا تیس اق ےس اروا یک

 ۔اگل نب ری لک ںاہی ھتاسےک لاپعد لٹا

 یاماسصتہب ےن یا ےس جر ی ا ایکو ی قے رش ےک ر تر فاو ج ی ہور غالب روا طف زاب یک قہ غ ی یے شوقا ....:ت مو رو



 لاو زد ور کال rrr ٢ مدر ملم ۔۔نور لغات

 لور اد اپ ناب ول کر ناروے جو یکن ولمتیک ل قبر ناشی مک شل ۳ شور کن تار و رج تسوو+

 _ے ےک ر ںی ؟نافداک

 یکے یا نھ ند باوخاک ےن رک ش ہقاطاراس اک یر فا بادروا ےک ب ل جےک یش وقار... ہلا الصروا نا نا
 یم تراس یک آن یرعومےانر اکر ارش لود نارنج ما پک 16ت نطلس نباس یک ےت اھ سا وج ےل کما ت اقامت ے یوم
 سرت )حک تای دمو کا یج ای درکل شوق قفس لاری میام ں وقام حف ےک وقار قا نااراکرخ آر گیں کز

 یک وے بولا نباش نار ڈالو دلا رمشیئاوپ ےڑب ےک نیب دلا حالص ناطلس ےن انچ ایلرک خواب رب ووو بم. نمد
 ےن سا بج رکنا کرک نر ےا ےک ر کور صاوم اک تم یدحرس کیا ےن یارک ںاہوایگ ارگ قید شراب کل یم ف
 من یکں ددنشاپ ےک ںاہد نکا قرار نوک کل وصی سش اد ینروا سیر ظن ئارذ ےک یلدآںاہد ےا رت ایلوزئ اج اک ِ

 یدعرس لا هنس لا لا ابر تو دات ابو تور مکه ےل یا ھت ےس ررکارا ذکر ت سےک یتا اےک ںاہدروا ایچ جاف
E ۰ایل 2 سی  

 نم سا ےن نیب دلا عحالص ناطلسرھچ ابر کت صر ےڈوھتں اہو ون ای آں یئاور ھم ہو بج ۔یرق شپ فرط یکن 1

 ی ےک اپ هر تری زا تار اراک اروااھت یلادبع اٹ اک سا اماکن ای باریک شی راخ یدہم نب یم یم ہد ۵۴:

 ۔اھتے نادنامن ےک نا مکجے ک عر لاج نار کیل
 صور ن انا اک ا اھتر یما اک ا اھت بحاصم اک ( رمی زو یاس )کیکر زونہروارعاشرو وج یھ دیبحلا ین “ا8 رامظ

 اھت ات رات د بیخ کے رک ناروا اھت زالماکلورللا

 یت فدک بجا لیلا فر د نارات یو ےس کنی ودا کا از

 یاو دات ید ہم ی یارب نرخ لاو اور کت گوادر ر ل ےک ایمر د ےک ہلا وا یک

 رکود ں وایی ںی ےک لوا ب اوا رھ لڑ شور وہت سارا گرگ روا اپ ےل ےک ےنرکہلباقماک
 لاک نب کا اس لی ءارھا شے لولا یکایک ر رکو کوی کی اروا ادبی کا ام شف نایک غرا ےک سرش

eدل راک ایا غل  

 اض نیب

 ق

EÊ 

 لیزر E “ےس لاپ ایات دپ اک ں وتان( یھب یدی یکسر چپ یھ ع اورو لا ا تہ ںاہجج ےل 7

 اگل ےناجاھڑب ہیطخاکمان ےک ہذیلخ یاب علی دجاسم

 ےہ ےس ر اوہ یوم ےنپا ےئریبرج نب یالپ لو ےک لا اھت لالب حجم اپ نا راک اين »اش نر لات لپ. عا
 ارش ےس ےس اروا یری د تست ےس ےس لرلای شرکای آے کے باقم رای انا رس اس دعب ےک اردو یھال نیت نطلس
 اد دلا سٹار وج وم دقتارسےک سا یھپی ادب رکا اک کو تاوہ لئاو یم ندعود بج آے لن اپ ورا کسر قدر
 ار چاق بب ےس بس ےن سار چخ انچاوہہناور ےن رک وقام اتوار 7 ی خم ین حاوفودرگےک سا ےن

 رک علت ےرصبوروادنج رکنی

 سرم( زلم) در سواد یر نا اولا ۶ اح کن دع ےن اہ... 1 1 رر کک
 العا ںیٹپٹانچ ںی راب اقا اک یکاوہو ب ہک ےل ےک اپ روکا ا راتو لو یاسر ویزا اوہ تہباخ



 لاوزو ورع اکی فلا ل rra ٢ مدر مرج ا نورلغى اترا

 لوسرو( نارنام ئالفو دراز آ )یلاوم یک رواد اوا یک سا تدل یکی ار تہ توکار ارات پے اروا یا کر یھ مش یی اہ و ےن یا وت ایک تہب
 ےک ںی کن ایی لس لاعاکن ید قلم
 یضاقد بالا دصلدبع (اھترعاش روپ شمکوج)ل نیب نیا ا نب رات نت دوج وم گول ےک ورکی ف رم ا کپ ںویم اف
 لوقالع ماش وسواس لوح لا نم ام ےک لکی اشردادارفاھپ ےک عوف: اعلا کاب اک یا: لو وع
 فوت نم دلا حالص ناطلس گار کت یہبوصصنماکن ا یک رخ یک لودو لام یم ےناولبرصموکں  ویلصمیےن ںوہنا اج ایولہ وک اوا یکے

 ۔ ےک ید کت دات شربت کیلی اکے ےک دبات ےک نار

 سی ےس شرت فرار کام ناف حس ایت کی اوو وتت ا ےک ہلباقم ےک ںویمکروا ے ر مت س ہرہاقووش و رگاروا

 وجوه لار تاب سنا لب نه وب قد لاش یھب درک یا اء ارما ےک نی دلا الص نااطاستاس ےک نا یم شام
 ےک ترازو روا ےہ رمی یکے ہک م اق ےک تطاس یم سیئآےن ںوہ ناکام نیا اکی فای اکی کب ومن لا ےپا سینہ ایلوھچکت یخ
 ےھت راوریما کیا اکدوامشونہروا گیر زوے ےک ےس دہ

 تاچ دے د طا یک شئاس اون بلا الص ےن اھ کل ناس ےک نا شنا سا یر ین... اطا یک ورک
 ا ےن ںوہنا بج مان ے ے دہ ےک ےییچ ےک ینناےک ناوج بدل ساب چاه الع ںیم نا رالص
 -ایرکرافر کل ا ےن نب دلا عاص اے اج تاعاو

 هک یر ریل بک ملال طالب. روا یون الط یک ام یا ےس یک م لکھ س ےب تیار کیا
 ۔ےاج کدے دک ایپ واں ویش زاس ناکا دمے ناطلسرعب

 ج تاک اه شر ذس لار قوم لا ایگو ہن تاقاطمر گا اانم ےس یضاق ےن اذن ار زگےس اپ ےکرھکےک یضاقع اش ورامع
 قر یگانہ کا ایک کن العار دا یکی ے د یک اھ وک ویشل زام بس ناری ےہ تاب بیج انوہ تسالس اک لا ےہ ایوب شہ ود میلاد: ےس ےہ
 عا وفا یسسیدھب ےک یئاورراک کاایک ار کو اوم یم لکایھباکد الوا ےک دضاع ناطاس ۓاج اد جنس یم دیجص)ے جی اماپ ےک کوکں وگول ماتےک
 ا : یر دنا تيلقع

 وسود ےک نی نرو برا 2 گپ اپ قم لا هرگز پچ... کل ورم
 روا کج ناداس لای گچ رد ین کل دنیا نت یار اوو اپ هوا لپ از لا بنت داور اچ یر
 ےک ا شہ ودر گذار بج چ انچ کل اپ ادا ےک ہیلقص اس نا نا« کن ام اسےک پس املاک اچ
 بوی درکب نمی نولتق و نرم اکن ارگ چپ نوا او شال رتارپ لئاس

 بسی ئی قرن نابحاصرظناکتس فر ملاپ ےک ییا نب لا رالص بج [رالطا یکک نج سا :تساتول نیز
 نب دلا حال ناطلس کل ئ ی ربت وک وں صح کر آے نر ےک آب لاطغرب ناراکرخ آرواےسر ےت لے ںوییلسروا ےک ی ندے رت

 ردنمحل ئاسوج ری شوکت ےک سیکس ےن ںوہنادب ےک ےناجوہارعناکتارروا نگ وہ رات ےل ےک ےن رک صیفاکک نب ہدازبںیہ ےہ ر قا
 ممرگب وڈ روا نگ ےرامذارفاداشے کاوی م ینا ج ےگ وہ راو د ںوتشکک گا وہ یس لاو جک ارم هو کسب

 ےس ناد تشو ےک ل دانی وچ ی ییا تو ےک تارے دارفاوس ن ار تے س نایک ی واخت یک ڑ وھی ہب کیے

 سس لاو کز هر ایک رک فرو ی اب دوا ایک دام پوریا ےس ت نا ڈے تا



 لاو زوور کی ولا ی ۳۳۹ مروج .مششزل .. نورظن طراح

 چاق اب درک جی ر ج یک اب اکرم نایمرد ےک ءارعا ےپہا ےن لا ذ انب مکاح اکر ھم نج دلا حالص ناطاس بج ےھت روپشم یھبے انراکےک سنا
sSرک صرع قلعه اب کس ا ابا نوار ےگ لتا ےک یا کروا بر اید رکن العااک داف نو لا  
 ریو یاس لاک ےک ےن را کد لات ن ناطلس ےئل لال ما اک بدلا ع الص ناطلس نیا او« را. تا
 تگ اور ناوسا بسوی انچایگ ور یھکرکنشا اب کی اروا لور ئای

 نادر اره پدر لیفت برق توکل اد نفی .... :ی اکر کت تواقب
 نانسی رکو وی ےک ی اروا لک ت کتب اید تسلک مک گنج تارا فر گلدار

 ایوب »رودروراکن الو نکا شر یصرح الاپ ےک مع واناوسا ارعپ ے ا ارواایگاپ ررک

 A کن رلارول اطلس« یت اپر رک موش ایز ےک نیب لارو ن اعام شرعا نرد لا الص نال. ۔:تافو گز ناو

 لوت تع اطا یکی ا ےن نہ ہلا الص اطلس ای نا ارگ کمر کتان ملا لک ما اصاڑباکس اذن ایکو: لانا
E۔ایگ اس سیل یا  

 e 0 تے ےن
 تک اراک ں والم ناجو ترو کو لطیف لر

 راههای ادم اغ نب دلا فیسرواایکر 0ص لاس ےس ی لارو ن اطلس و :یراتفوخ کب لع
 رولو سر اپ ےک ہرا نج یل ملا لاری الچ بلعوو او اقای لار و بج ہین انچ ےرمک لو روم ےس سا ںیہ تشطاس
 پ ہلاقم ےک گزاغ نج ہلا فیس وو کت ابن تا لس يا نقی ب مک ورجب کلان نی رلا

 ده رب ےک کور ورکا د ل اک ےس ںاہد ےس اروا یک شلاق کوک کی مای تالار لپ دسر سو ام
 تنطلس ن اکا ےرسود ےک بلعر وا دلا ےن سنا یب ےت و لٹاد سیب بلعء ایگ آکے اص کک چچ انچا وک “روا ےگ وہ یئاع ےک

 فیس سرا نا فروم نخ ےس مارتا اےک با اح ران اک وروخ فر اس کور اتر کوک
 0 ب2, 0 یے شلاددرک یکم اپ وکی زاغ نل
 لر ساب غذا سیو توس ساب ایک

 الص ن اطلس ق م رقما ہا موب ےس بس اکی وہ ا یکن جلا حال ناطلس زیدی ب ےن قش ۓارمادعب ےک سا نشر

 رخ دال خیر واہ روا ایکو تاور فرط یک نر و وری ایلرک درب ے رکی دن شیٹ فر یکم اشرفردا یک ادراک یر وفم وک ا ےن نیب دل
 کمیل لکی ضا ےن ناطاس اھت وہ شک مانےک یش جار بھ یم ھگےک دللو نا ںا وردا ایکو: فر قشر شی لے سیم
 ےئل ےک ےن رکددم یک ا فرص و جم قو اس یس دس اےک

 7 رج :ر غم السالا فیس یئاھب ےنپا ناجا نقش ےن کا اہلی درکہلاوح ےک ناطلاسرعلقےن نا ردب اپ لا« ےاڑآ

 بای اپ میک

 ا وب ۳ تن" رش
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 لادن در کی ولا لآ ۳۳۶ مودرصح لج ۔۔نورظ مات

 ےک اے ےیاد٭ ےس اہک اپ روک الوا یک اد ےک کواھتا ےن کادو کا اوم تاور ےس ےہ عاص کت ء بدلا ح الص نئاطلسر ....:بلع رضا
 سیاق وکی ئاھب ےک سا شیو الف فی بج ین ان ایلرکدیق سا ےن مو ن یز اہ بلع وو بجا یاب نا اپرا < ساعت

 ںورنشاپ ےک لاپہایلر کو صامماکب لعوک جی یر کا ی
 یکتا دلا السا کس یزد کذب لی تیامح یک اص

 شش ھ۵۵۹. سیم کنی یکم اح ےن نیب دلا ون ناطلس ےب اھتریقدنسا نار کل ار لیپ ےس سا ںیم بلح اب ام یف
 اکی دلارو نوش لس یا تایر رد ےسا شمرہلوا ےس ںی دیقےکر ش نپا ےک رکل وصو ناواےت سا ےن نیکشمہاھت ایر ارگ
 اھت یارک ن ےن سئارپ لوقالع ناف اھتاہ درک نسا تم اذکی کس سج اھ ڈو یوم کارو يا

 : اکں اروااھڑب فرط یک صمد 0 ایک رمی اک ب لع ےک نر لا جرالص ناطلس بج. ریا 721 نب ولف

 ay یی گور یکن اطلس ےن وف یم ب جایوہہناودپ لام ےک اےک کو ہرصامم اک لع نی دلا حز اص ناطاسرکو کد رءایلر کور صاحم
 دیر اش ٦ے نابعشبام ےک لاس ادب ےک ےن رک رص ی اک لک یارک اجر ا۰ ںاودخے ناطاس روب ک ؟ کی ام

 ےن سان انچ اکہ اھم یھب اک ش سا اھت دامن کن ھم ےس ئامز ےک نیب دلاروف نار کش اکں اہ و ایگ یاب ےس ںاہو دل عالم. 2-0

 روا ةا نشر ہوم ےک ماش ںیم شت ےک نیلا الص ن اطلس ںی ایکو ن ییہ وک نر اجرا یکن امضمروام لاس یماروا ےب د یلاڈ یھت
 یب طرا ا یگوفےس یزاخ نب لا فی نا رکے لر اچ سیا کتب سده سورنا آلا
 اس اف کب حل ارت ےک رک یا نقرا ناز نر ہلا کر ناک یاس ن ایر کشا یم ناکی کد وعس نم دلا اب چه ا یخ انچ
 ۔ںیگ اور ےل ےک ےنرکگ نج ےس یب دلا الص

 ۱9-2 نا قلم 5 اروا مودم اپ ےیل ذات دلا فیس ےک نہ دل رالص ناطلس تو لا... :تسلقیکں وجوفوریتم

 ےک یو ےتالع امت ایک ارعا ےن یز ا رب اگے ر اپ ےنپادوخ ےس تیثیح کب مان ےک اص کک ووا شد رکے رایت ےس ےک ےک
 قام یک وج وف وفود شی رخ آےک کرابسلا ناف ؛ام روا یک یا سیم ےل ےک ےن رکہل بام اک الا یکن ا ےن نب دلا عالص ناطیلسا ذی م

 ےۓوہہ ےت رک ق اھت اک ارب رکی لام ےراسےک ناروا ید تساگ یا ےن نیل رالصناطاسنانچ یوم گیج م ناطور

 ۔ایدرکرتبہیلخاکم انک اص کک ےک کو رای کر ٹو گرہ فرطیکب لع سی

 نیز نامه 2 رکن لا( لورم ورک گو دوبج کالی رات خآ

 لک اس

 رونی نا روس ملال ال با رو اوناوروکلاوش ۳۰ت بلع ہلا عالس اطلس... :یرارغن یکن ا ارفکز نا

 هو ار ب ںوتالع لو رتا ز ےک یا نالطاس بمان ار لک اکرم وا کسب روا لات لمس جام صدیق یمن لا

 ۔ایگالچ کز وے اوو لاکو م کک تاع اک اےس ےھت اےک ا بج رک یک روت ےک ں ون لس

 ہناور فرط یکل یے ںاہوددوتایآ امر حب ےک ورمات ےک بلع ن ہلا الص ناطلس بج ..... . :ررقل لاک ںورنروک نوا لوک

 ست رویا شر ملا باش وما سا لار یک ]جاوا ن اطاسرعب ےک سات د یلاڈر اھت نا ار کے لاو انچ اوم

 کا ندا تسکین روم مرا نان لا شرور رقص

 هر دلت هوا ف کز ات ںیہ لا فیس آلا مت سلوک اب زان ند لا فیہ بج ....: تاع فای زم کلا ںالص



 لاو زو ورک اکی ولا ا 1 ۲۳۸ مدح 23 نورظنما را

 ںاہ لپ نیم“ ںیم لوالا کر وام ےک لاس یا ددایک وت ےک وفا زج التام چا یوا لونا کس نبرد و ایر وا کر بت
 نم توس سا ادای نادر فرط یکب عو وذف ایم آگئے ےج ر ںاہو کٹ صر ددایزرکشلاکی زا بج: اراذگم وماک درس ےن یا
 ے نے آه رک اطلس ات ےل ے باتس ناےس نش ی ہلا الس ناطلسء ایکو لئاش یھیر کش کا اع کل ںیم تدایق کمان

 ن لا فیسراک 1 ایل اھت اکن ا تبع ی گام زهرا وہ تسلقوکع وکی زاغ کا کلہ تم کس نج یدرٹیھچپ کج
 ریپ ےک ےن رک ض قلم کس نا سن ملا عرالص ناطلسر ازم نم بطور ہلا ۶کی ئاھپ انس لگو ہہ ناور لکم رکا کت سک ییز ان
 7 لای لا به نار اک وادب ناور فرط یک ود دعب ےک ےن کر رش شرکا ٹی یاری اروا کرک اے اردا کی رت فرط ارم
 زاغ ن ہلا فیس وای گپ لم دلا بق ئل سات ضارا تہب ےہ اے جہ یک تے رب سو کلان اطلاق نا
 ایالت 1 ساک ترش

 تفت ایل رو را اکی لقا ںی غور شےک ہدعتتلاوزذوام ل )ا کا روااوم تاور فرط کز ار قن یب دلا عالص ناطلسر مچ : زا عدل
 دیر پز دسر کیس یا ے ناار انچ ےس د لاڈر عت کس لا ورک رکراچ کت ند ور صا

 ےن ناطر درک لپ ناعم ےن ںیہ کیا ےک یل اب 5رذ ند ییا تات اوہ یکہ رص اع لتا ےن ناعلس بج ...: لمت ناطاس
 ۔ایگ درک یا یتا ےک سا یش مرب ےک شزاس ںادواایدرکل تارک ھت اکںا

 ےن ںولادربش ئل سااق یم یہ بلع راس لک ال رک رها اک یارک کب لحد حب ےک ےئں ےک زاز عت ن ناطلس ..:ہرصایحم اک لع
 نی لم ںیم ول ی ےئل ڈا اپ ےک کیا اہ کن ی یس ےک ےرسود گیا ئأل ےک ےنارک کل ودور ایک بتم تار ےک کرا
 لا عن لار زا ناطاس نم ی اص کم یوم تحل اص سی ث۹7 مرئوام راکرخ آروا ےھت کیش یھچم اش ےک نیدرام روا
 ایگ آی او یش وہدرھچ وا اب درکاطع  لفیم ا ےن نب دلا حالص ناطلس اک ام زاز عقل ےنپا ےن ںاروا

 بو یہ ےک ںوراکدرپ ےک یی ترف ےس یا تاو ناور ےس بلع نی دلا عاام اطا بج .دم رب ںوربشےک ںوقرڈیایع اما
 کن ایم اپ ہعذقذے یاایدرکن اایمو ےک رکی افصاکن ارد ایک راک ں ورش یی یع سا ےن یا یی ھ7 مر امت انچایلرکودادا اکی وکرم یکن اےس
 لوک مز الع اطا نا راز امار ام ترم اپ ںی ولیم اروا یر رص یھب
 لب اخ کد سنا سا لا کنان کا تا اب

 ناب کن لی روا اٹ ںی با ےس
 رع ےک ےس راق تمور وا یادت لک لوکس ابرو ال قلعکن نکس هاشنر اب کس نام... تاک اش نار
 لا داش یکدم صر تہب ےس و تره تار اوہ ہناورر عد وخرواایدرکر قمر واش ےسا ےن ناطلس تاب آل اپ ےک ناطلسہد بج

 قدی ار لس تین بان اگر: اقا: نا نیا ےن

 ںلوراچ ےک علقں اروا ےہ کہ منت لیتو یک ا فر لوراچ ےک رہاقہککا ید مع ےن سا چپ ن اطا بج ری 7 لی
 اب را ستون لار اطاق تراز تام کل شا ژاکت لی
 تقوا درز آ کناری کل تا

 کن ات شک 1ص بلع ےن پ درگ یا | نریم... کیا اما نوبت
 ررافر ایت ہود ےن ندا ناموس رپ نکن جارو اپ لول لو ےئل ےک ےنرکل مت ناووایگے رک



 0273ص ۳۳۹ موورصح ... مس... نور را

 قنات قول بوس نباش نم کن اطلس شنا کا لا لس نی لا رالص ناطلس
 ۔یڑاگنجن ےس نا برک ورم دایک اوراد 3سال نقش فست دل یاس لو کل الط ایپ ےس

 فیسرالاسپ کیا اک شر یم گنج ا ید تسلنقےا ےن ںویوملینانچ کور یکم مر ق تیاخود یم گنج. :تسلگیماشناروت

 بلا رالصناطلس بمچ رد رگ 3 العادو رک دب ترج یک ں ویک ےس یا یک مارک وپ ےک ن وییل السلا نی کوبا نر لا
 یل رک ےن ناطلسر جانچ ںیمدرکل بیک لوبیا سر قلم نو

 لع رب لئارسےک ماشوج رپ ںورہش نا ےک ں ویل ںی جلے ۳ یثدالا کد اہ نیب لا عالم اطا :تفو کشم نیمدلاحالص
 اطلس زی سین اشد مان اکی بل ںاہو ےسارکنپ درک اغ اک ےس الع ےس ریپ ےک یا ایی ن القس ب جاوم ناور ےس رے ےک ےک
 ناطل تقوا ره فرط یاس اذری 1 اچاذت فرط یک دوا ںی سک ںی شک ناجاوفا
 _ یی رقیق ےک ساروا ییہ شتض ھوا ہوا ںیم تروصص یکں وتسد یکے وچ ںی اک ی دلا الص
 یکن طاس ےن ٹیکے ک ناطلس تقو سا یکوہہ کن یکن اسم وا مدت تمغہ ڈاک ےپا نی دلا حالص ن اطلس ےس اتر اکہ ناریل د
 سااھتداہب داریلدا زہ ودرمگی کیک و کلا کاتر ام اناکس اٹ کیاکی یردلا یا یک یا اجرا یکرداہب تی امن تاج
 ناطاس ےن وی اپس یھ نارود سا وہ تسلقل کس وناماسم ہیک وف تراش اج رکید مایا ےن اراک ارل د تابت ںیم کج سا یھب ن
 دیگر ایک باقمدحتا ےک یراڈاج یھب یکراکہ ین یت یم گنج سا ےئم ےرام گیل ٹشوکی کن ڑب فرط کرد لا الص

 ریتم قریب رب هد تب تار اید ماکت مم گنج ا ںی لا الس ناطلس بج ...: یاد فرط یکم
 راد را وہ دیکر دما اکرم اب شوید و کرد تار اپ ست ساره یہ لٹ

 ۱ دی

 نار ئاھب ےپا ےن لے اھکی دنخ کیک نیب دلا الص ناطلسدوخ ےن شتر کن ترا نانو... اکن دلا حر الص ناطاس
 ایر تو یا لی ستاره اکر عاش یا ےک سا نود ذره ستم سو رگ متد هوا اکو
 روا تکا لہ چرم یم منے ےہ ات اطلس لخت زین ھ رس ںوکممدنکروا یھ اھچپ وہ یکں و جت نایمردے رامہہ بج

 متد باس مس یار ے اتا انی ماکی لوکے مہ انیقنودایاچب ےس ںوراعخ نا ںی ےن (ئ- 8. 7
 روا هوم ریش سل نا ےگ وم لق ںی ںور نوبت د یف ےک بدلا عاص ناطلس ںیہ رتصالس حرارت تا :

 گربه سرد کس ارد یاب اکا تاس ےک یک ا واک اع رکا یک ت سوو بج ہک اتری ےھت اکی راکہ یف: ےگ وہ رارفرگی تاب
 یار نوت رج ھش اس ئل ےک یئاپ رک ییراکب یش قف ےن نیدللا ال ناطلس؛ ےس وہ رارفر کود ںوب ےس لوجی تسار

 س ازا یب ماش لگام رفا ییا کل وز ایل ناز کات یو تست ی دلا حالص ناطلع بج ....: لی ںی
 لرزش دنا ےک تالاع نا ایگ آں یاو نشہ تم ےک رکشے ا یک ب ولا نیو اش نار زن یئاب اک نی دلا عالص ناطلع
 اک تام شھتاس ےک نار یب رداایکیل ام الا کند تلود بوخ ںی ےک رک وک اوا یدک کم اش ےن رڈنامکی ول ن رک او دتا ےس توم سا
 تقروا کک نج تخم ےن ںویعلصصاھتر اب تقو ابرو الو باک ی دلا ح الص ناطلسوج اھت یرایلا دون ملا باش نرم اہو ءایلر کور صاحم
 آلت اجداد لاک ےس ےت ادع سا ےک رک اتم کلا ےن وفاملسن ات ایار کی ھج ج رب ساےک کل تپ ےج کیے کر مش ےن لون ایکو معا
 ںایلر کور صاھم اک اروا ےک لج فرط یکم ہراحربشےک کم ٹی صاحب دددع) ےک نوراچراکرخ آپ دس ٹیک لا



 لاوز وع ۶اک ولا آ ۳۵۰ مودرصح مثال ..ندرظیار ات

 لا سواد کر اہ ہر اہ اک را ےس ل ویک ےل اات کے و اقتااکل راع نیلا باش تقو سا نے ےگ ےس اھ شیک ج

 لاک ں ومر ک بلا: نیم ےک ا ن یارک ےک داس یک ا روا بلح مکا اص کک کی کتی وقتی کے تاب

 ایگ یک رصقر رعد تزاووو

 ر “ناک وک دا اچ اج اپر یاری ا ید دام ےثیج اوایل .یئاسپ یں ویگف

 ںولوتم ےن ںوہنا لے لب قطع اوہ انچ ےس نارکےد تسلوکع وفا یصلم“ے ںوہنارو وا سیم ری ےک لات ںی ریڈ ع کہ شرک ید

 وں وی دیق امت ےن لا چغ انچ اھٹدوج وم ہتقو یارہاب ےک سمن وہ ےت آں او ےس ماشوج ایں اپ ےک نیب دلا حالص ناطلضوکں وی دیقروارادرسےک
 _ایدارکل تفولا

 کم ادب نبش لا یں اہ ےن یا تات ایک حج کیلی بش ےن ندا ئالص ناطلس بج ..: کن ےل ےک تموکع یک یلعب
 ی ادب کن اس راحت ای لب ارم اکر ہش سا سی ےل دب ےک ےن رکے نل اوج ےک ناطلسرہش اک ن شے اات ایک ختم نا رک بنا امر

 السد اطا نا ار اک یل ےن سا یخ انچ اھت اتہاچ تمولع یک ش سا اھت ا رای شید کاپ ےک اسان

 نت اپ کس نشوان اطلس روا یکن ی روق اب ےہ ےس یارک درک اب کلا تسویه 22 اف نر
 هرقل ر ایکلماقم ےن اتا آر کشلاکن اطلسراکرخ 1 اب دل اچ کلهر ناب کس اید ام اکو
 نین لاب ےک ناک اتے یا اون وک مکا شا سود سیم ےن دب ےک کا ےک اطلس وت داعم ےس نیہ لا الص ےک یا وتامر راج

 ایل زب کہع رکا ےن لورا

 ںوی دابا اک ا ےک رکھ ہقالع ےک نشد ےن ااو: ناور رک رکاب تہب ییا اشو ب یک کھ ر: :خ یوم

 رکے رکنا ان رنک پا ےس نب دلا الص ناطلاس ےل ےک کام ایر رنک تل وے
 ےہ لاعترشار کر آ٤ یئ وہ کج یکن اتے مس یب وہ سہ اپ اکانت

 ی )اید :لاشییرب اب یک اھل اش یی سم نت ےنگم ےرام تاک ےس تہب ےک ل وییل یک کاهش هکر وام

 ن ہلا لصناطاس تتفو یا ایر رزم مي مو ےہ لرز < گر

 ملا ملا ےک! اشنشیئاھب نہا ےن ایان عهد مقیم ےک رارضالا ۃیضایتک ید زنےک سانپ

 د رب کت اف یش یہ لب اقم ےک نشو ہک ایکس کرکے رکا

 تان نکات اقای یوم بیس رم ان بول تر بیک سایئاپ نویی رضا کل ماگ

 ےتد یم وف ےن سا ےس ںیہ ہدداایکم اق لاہدردا یکی رت لج فرط کی ایا س 2ے ھے نشو سن ملا عرالص اطلس الا ارضا

 نارگیل فسا آورد یکی رق یخ فرط یتا سر سنسور

 نال ا ےنواشب پیڑ یک حسد فن یا ےل ےک ےک اتر اف پںم یو ای٣ یا فرط کیمیا میاد ےس

 “حج الطا یکم او کن ی دلا الص اطلس ںوہناایگلھپ ےتد کیا اےک سار گے

 دات بوخ رکے د تسلقوکں یل وااپ ا 8 + 0 اد پچ :یرافر کل ۳

 یاب سارا اي ی "وج نار کش نوا لر لکرکچ تاک فرو تسلگس_ شید بیا ۳9

 زوانار تک لمر یک وہ رار یک 1ھا ےک ہی رات اسوہ وارن قرفراگو ب ےک ں ویی ںویگ زیب ایگوہ فر گا ارم کرد ںلیتوج یھب



 لاو زوور اکی ولا لآ ۲۵ موررصح....مشش ....نورل رج

 ےک ےک نالا الص ناطلس فلج ساب اچو پا ےک رک دیدیا کیس لوس واگن کرایه ناز

 ۔ےئہد مانا ےانراکنارہ امی تہب ےن اش خر فنی دلا

 ارور دا یک ےس ر یوا کس دسر نوری سیاه لاین لار لصناطلس رجب لا... یکم مع تا

 ضرب کیا ےک سار کپ لیٹی ا ےن ںونارلسنراکرخ آی ئوہ یئاڑلتتسدرب زںاہی ایکو ہہناوررکے ن یف نل ےک ےن رکہرصاو اکا
 ےک رک ارو ںی لی ںوہنا ند ےرسود جل ںاات رات آ کن اوا ون ملکر وا یگ اد ےس آہ ر کیک یک ں ووم ایلرک

 نون وب اس شوید هر لول را روزا لر نویسم رس ضیا گلد
 دارم یر ےس اہ اید کر ارب ےک نیز ےس اےک ارگوآہ قا د مھحے ن نیب دلا حالص ناطلسر ھا ایرکراقرکوکں وگول بسووجوم یم لف ےن

 -یئوہ تسلکتسدرب زوکں جیعلص ںیہ ر تتت ووو 'الطا کت سکس ین بج ںی یوم یھت سیب مو

 بلا سام مورد لب ہد ےل ایک نہ ےن نالسرا چیت نب لداع نج دلا وفوکن ایعر ہل لایک بله... تس ناسا 8
 1 ایانب ماروی اک کل شو ےسا ےن نالسرا جی تیکه کلاس تطلح یکن یب دلا حال ناطلسرتلفیپ بجا ہلا لر مرا نا
 یگ وف ےل ےن رکہلباقم اک ا یم ناک یکن ی دلا ای چا یکے نیلا الص ناطللس ابر کشا یا ئل ےک ےن ر1 صامم کس ا ےن سا

 ےک ناطلس یم کی یکرارضالا نمو و ےل ساواک س م اوچ ن دلا ی کدے د تاک گیج ےک رای ناطلس اچ

 ۔ایآ کاپ ےک نرالا الص اچ ےنپادحب ےک گن ہداھتاکت وہ سیئ برام

 ےگ وہ بارخ ت اقاعتےک المرا رک مدددالب ددا نالسرا نک دو دلارو ن ارگ ےک آر یک لا اے اا ع

 یساوا ےن ڑل کچ ےس سا ےن نالسرا گی ےئل سا یر کی داش کرد یاب فیل ی یادعب ےک ےناج نبداماد ےن ساک

 دات ایلرکودارااک اکے ن رکضق رپ ںوربشےک

 لس شوک سرا چ نطل یا دم کوے نک دلا الص ناطلس ےن نب دملاروف ںی لاتروصس.....: تلخ ارب ک ر لا ںالص

 ےئاواو سہو ےس اھ دے ےس دے ا ھل وج کتو ےک یاش ریت ےک یا کیش یب اےس اکا یکی لطم نالسرا جت یشافس یے رپ

 فرا سارق اه بلوار یا فرط یک اراک ایکرار ٦ار تیا یکن یلارو رپ ےن نب علا حالص لار
 جام یک اروااومر ضا شی تمدغ یکن یب دلا مال اطلس و لار آوا پن اپی ہتلقاوہ اتوہ لک

 فیل کب یک ا ےن یا حرط کا درکن ا اٹیک ار واک کرت کنی دلروف لٹ ماپ ےنپا ےن ناسا چن ھا ...: تیا یکدصاقت
 ار ںیہ اجے اا تو لا ےس ما یر یک یکے ن کیل مر مشک سادواایآ صف تہیوکناطلس تابچہبم اپ ہہ ےسا ےندصاق بیک

 وک ے لرز ب ے ےراراےک ےن رگ ھتچدرکاپ اچ اے روکش واط س اہک ؟ے سا ند ےرسود وو ون ایگو ہارٹ مغ کن اطا بج رک

 ٹی ام یک یکن العرا 8 اپ آکا لا اوہ ہد الع ےک یا ا ناصقناکل وئاج ءیگوہ رخ تاودد لام تہب یہ تاب ے لوم ییا یارک

 پد فیل واس اکا تیس اچانرک

 یب دللارویکاہگے حس لا سالها يک ایکو مولع وکی دلا ئالص ناطلس عرط سا .....: تل اصم سی مک لود

 بالص ناطلسی انچ ےگ اوہ نعم قے 2 اں ورکو رب یر اہل ووارگا ا نایمرد ےک ںوفدد نما اذپع اکو ری طاعمانپا ےن

 نس یاردایگا رگ اید نی لاو ایل چ ماش لاو ناطاسرهب ےک شایدار چی ایمردک نود ناف مصاق ۱

 سیده د الطول یوی رسد لپ انن کیش کن السا اه عدس یا ےن ساک نی دناےک تورش یا



 لا تب ال ror مدر تے 2 نور

 اھت اج رگ رتا سم نار و تے و ل تاک ر
 اسید هک ںی زار اک ں وود ےل اے ےل نی ےک ےک ھر طو یک اھ و ےہ اعےن ا
 دگر یوم کج

 نفت ے اا ےن وہا نن € زار می طاس یکی اروا ایکو لاقت نہ دلارو ن اطلس بج :م موت نامکتاکن وہا نب 1
 2 ارور کس ارور سام یی رک اج رواج ےنپا متن امت سم ےئاطع سا ا ب ماعاز روا
 لیوا یک الغم دعو تا ےک ںوکول نا ےن ادعا ےک لا ییا کوک سد تا کارا ںاپ دوام وق ناک ےس نوب نب
 ےئل نیر وناج ےک اےک رک

 یک شےک سا ےن ناطلس ناجی قرالطا لتداع یا تا ذات رآل ماو تعلق لا رالص نااطلس بم .. ::یرواو یکں ومولظم
 نار کاج ںاہو ےن ںی سد ںیم ےتالع ےک یا ےتد یت ۓپاروا الاڈ از بیک دوس ےن ناطلسدوخروا ۓاہڑب موق فرط

 ہعلقوو ےن سا ذفاوہ ہرطح اک ناج ٹلور یخ ذ ہد ےساروااھتھکررکع رخ ذاکتاودد لام یم علم کیا ےسا ےس وہا نیا ءاید رکا انصاککل وقالع
 فاکتور ای رو نو نیر کر دل هرس ساا ےن ساروا ایگ چپ پد طب یانی ہلا الص ناطلسرناپ امار اړو
 انچا ات نوت رک یی دیت ےک م لاک مو تاچ تس لپ هام اطلس: ےدرکں یاد یٹبوم لام ما ےک موق

 ایگالچ یلاد ےس ںاہد مے رغ یار ےک ھے ہو روا یل کروم یتا بس یک ا ےن نب لا عراطص ن اطا

 اتا رک ین راز لا قالب صوتی واشر ی تان اپ ارتش :یاچ کک رنا 8

 وہ تقو سالک ارکورب سوا اش رغم قسمت مشرف زوعآ) مارو راک ا اھتز یھب اشنو مان اک ا ےل ےس ںارو
 یا عوف رگےس یار قت ںبددا کی ق لیپ فط یک رک 2ے دا یک اج وف ےن سا ےل سا اھ ںیم شود کج اھت ایم
 قشم هاش نرفتیم کت ابجد ات طه ی

 ۔_ایگالچ لب او

 ريز پک سم ۔ ۸ ےااش ناروا ی مہ :یئاو ے نب لهاشناروت
 تما راو اک طاس اےس اےک اکر یو لاين لاک روي نار اکی وا اک جب کرام
 نار ات اتا ال یا ےس ےرصاح ےک بلعن لا الصتقو لای اپ ےک نیر ہلا الص لاعب یا مھ وعید هزار

 _ایگالچمعوترداایدررِرقمل رک ہن ےس اے سانانچ یئوہ ےس واش

 وب ین اتم کن حب ادا هک ردنکسا یش سا ےن دلا حالص ناطلس یئاھپ ےک سار کن 9
 رواش يوما لاتااک یاں وے رپ اھت شورت اکر انی دیر صا و دوودوجاب ےک سا یھی رکا ہفرص ینہ آی کں وہ وصراو ےک نج روا« ی

 ےن یا رواایگو م تلور ضم ہد ذی الطا کت افو یکی ا ےا بجایکادا ےک نہ دلا الص لاعب ےک یار ضر قارا کا 4
 ۔ایدرکر قم بت ان ان اوواشنش ن او اش خر فنی دللا زی ند



 لاوزح ۶اک لال آ rar مووزح ....مشش لج... نور نور

 تالاعای کس لا

 اکسل ایم تورو لام ےک ںاہوروا اھت اگر اقدوخ شے وص سا لاک نم کرا مرنا بانک ( نک )ړی :یرافرکدیب ز اح

 شر ید ےد تاج ا ےن اذا گام تزاجا یکے اسد سل ملا 2 ساکن اراک لوله
 هستم نیم رسا ہو اکو ل تاک تو روا :٤ تزاجا ےس دیب ز فطاع یئاھب ےک لا ےن

 وکن اظخحروا ےس اعراب د یاب یک ر اکرم اک کے ساک کت یا یک ا اپ ےک ناطلس انچا رک توو لاب تہ ےن یا نارد لاک
 1 تار شبی اند رح کر ھم کرابص+ ےہر ےتانہ ےب وصنم فالخےک سا نشے ک سا ےئل ےک ماکل اء ےہا کس یی

 اون ملا ما گرم یار وال شب رتب
 رادار درب تار لر تام کیا یر یف کے سا ےن اطلس روا یوم بایماک اس یا ںیہ ےہ رد کاھپ نی

 ۔ایگ ال بیع ول ا ا لیا ناب

 اے سا نا E یہ و ا رم
 زنم ناشر ہد ےہ طا ےک وم داور کوک وے ی چاجت سکس ہا غنی دلامراصر عم کا اموآپورگ فا ءام
 یر لوت ع اطا یک 1ےن ںوردنشپ ےک ںاہورواإ <زەراب ود نئاطخ کالا ہیچ مرج یک رک ل تا یت رلود رکا یارک صا قاطعاکدیب زے

 فر نانسی

 ےن ن لا الص ن اطلسا زہ لے ام اسرار کوک ای وب دلا الص اطلس قوم یا 1 :تمو کم الس لا فیس
 یب ذمالسالا فیسرواای گو ہروصحک مہم یار کل گنے ریہ زدن ناخ انب لہو بجای رکا ات

 ےن مالسالا فین انچ ایمآں ناپ کس یار رکےن ہانہدرجغانچ ءےہ رات ےل ےک ےنیسدوانپ ےاودرک ماین اطخ سارا متر
 ۔ ایک واست اس ا

 ساز اکا ےن رکرض تہب بج رگکد ترا مال لا فیس تاج یک ناچ ماشدحب ےک رپ: :یراقرگیکن اطخ
 روال ر قر گے ا ےن مالسالا فیس ای لپ ےک الل ےس یتا هک ادیان مات بجا

 اقایج اتم ی اکے ات اج اکا اھ انفاق شما اچ رج اتو لاء نابا ماقےک سا
 ےھت ورب ےک و ل نا

 لک لوک لا سا زیور ط کاپ لات: 6ام ناطق بج :نلاونک ال شن
 هک نام اسود فرصصاکس ا 7 سما فر تیام نگر سا کس

 YA ال ما فیس سواد لاک تا اوووج

 نیہ دلا بنت نی درام اوج اھت زا نیا ن ملا باش نزار کات بیات لد نوع تارا : نمو کو ریال
 ارم تورم یک رب ےک سنا لب یوتاب اچ اکران یزاغلاوبا
 ےک لپ روا نیدرام دب ےک سا یک کل وت ت حعاطا یک ( لکم مماع)دوعسم دلا ا لنا اوہ لانا اک نیلا روپ ناطلس بج ءاوجررقم



 سازد در اکیا آ rar موو م لج. نودلغ ماترا

 امار وا ےہ س لواری

 دیگدتسدتزاجا لس

 ٠.,ریلا قے ن سجاد قیر طیور مقررات مو لی یا مشرق ری ہلا بت چاچ رضا کور حلق
 ۔ایلرکو صا اک

 تزاجا یک رک ریا لق ےس نہ دلا ۶ے( ن درا اح )نیدللابطت نگہ

 نرو راک اوو / پک دعو ےن اروا یادی ییا ے نئ ملا ا الص ناطلس ےن رنروکےک و لا فقر عا :لنافم نا

 نا ارگ کڑی رافسوکن یم دملا بطن نار کس ےک نیدرام ےن بدلا اص ناطلسا پاتر زاکیر لار ون ن اطلس پاب اک نا عر ط سش اگے رب

 _ ںی چ ے لق ا جا وفا یکن دلا تروا کہ رک ں ودا فرط ااے جو یک نر کک نہج ےس ں ویل پو مہ ات یکںس و الوقت اف ےن

 عر طا ایکراہنااکت حعاطاردا یگادافو ینا ےن سادواای آپ ےک نی دلا ح الص ناطلس نامی لا قد تب ےک سا یر ملا
 ۔ایگوہ لاش یی ںوقالع ما ایم ےک نی دلا الص ن اطلس یک

 یا وی ی ی اج ماشود ہروااوہ نادر تس له ۸-۵ مرا, نا الص ناطاسرعب لا کدام تفت ۱

 هر اھ ن جوک ل نم پا دیار 71ے اوا یک ارم زر
 ایک شوک ات وہردنپ یکرفجام ےس لاہور ابد درک ات وکک ب شروا کر کرو ایک خر اک ورشیکس نی

 2 نشا ہل ںی نوم لر ںی ںوربش ےنپ اےس تارک لس ری وم مات کرک جب ںیہ زیر 7 کتش

 وں و“ تہی یاد اپ درگنایدوکںق نامی ےک ناک ا یا ایک اقتماکن ا هاش نر لایک اٹ

 اھت کان طخ تہ لک رونا ماس ایلر کے شش ورک LEN fiss الت ےک یا ایر رواں ولے توال

 : ۔او لون تہ سا ۳ دت ؟یارعب ےک و فیقثرلتلا

 لی کادر سیار لر یر لام ورد رد نشونررنچ ےن یی دلا الص ناطلس اک ن اسی

 ےپا ےن نی دلا عاص ےل سا سیا یر ها اگلے یش سش نورا ےن لا ےل لا اک ےن رکی فرط
 تا م رغ ذس یا اید رکراب اول اس هک وز ے اکی ناسیب ےن کانت ایدرتاور بج یکن اسی وکواش نر
 لر کور هلن یی

 فالخےک نادقا ےک رکا ےس نی دلا الص اطلس ںی کول کے ربط جاوفا یڑلس بج کت ےس جا وفا یت

 4 اش ترف لا وار نیلا یوں روُود د ےنپا ےن نااطلس ںیم لاع تروصض سا سرب روس اب اونا ی وس یخ انچ ؛ یک ید

GET۔ایگالچ شد نیب ا ا ا  

 ریہ ےس رم ےن ناطنم<یکداچم یت بوف لی ںوقالع اپ اےک سئاروااوہ نادر فرط یک سور یہ ناطلسرھچب.....:ہ ایم اکت درج 5

 ۱۳ یس یخ انچ اھ اولی یہ یرب ےل ےک ےرصاحم

 ۹ ےس ںور فام یی ماقم ےک طایمد کی غاطا ےس !نارودں ا :یاج یز اج یگرف

 1 افوط اک اوہ بج رتےک اطعامد کھا د آے ےک ترایز یک رقم لاتی قوس پورت عام یک واز یک را

 رکاپ ےک آ جیب یکس اس تور ناف که رکا کی سی راز یا ےس اد ےک رھا ییہ وا یق ےس



 لاوزو حد ۶کی لال آ ۳۵۵ عدد - ... مش. نور نیا جرج

 سگ لای

 رددودوم اطلس یر لار فو نم ام بم تاک لقےک لیہ لو اکک یکن م ی اراک ر لار فم

 ایہ لات ااکس ا ںیہ وردا ایک یب نار کال ہرا سرخ یت کر وسرد ٹا تہب سیم تموکع ود ےک ںوییےک سا
 کو ہا ےساہوروا اس کس نر لر الص اطلس لیدر اید سد لک ران را زم ع نا لوس

 ںوقالع نا ساره یک رار ےس یا ےن یا وتی اوہ ایک صاحم اک تو یب ےن نب دلا ح الص نلاطلس تقو سج ےل لا اھشاتچ جان ان نا ارگ اک ں وتا

 ساب گلاب آر و کل تساوقد اروا لورم کذب کم

 ےک فرط یک ب لع: د کا یکر وہی ےس یا ارواایگوہ نادر ےس تور ناطلس انچ... :گدق لی ف طور مو ۳ ۱

 یکن دلازع ےن نار ےک ںی ےگ وہ تاور فرط کھ ریا لاب سوو روا ایک لیتا ےک ا نر لار فتن ایج یل رک رر کتار ے ایدد ےن

 ۔یتارکل لوت ت عاطا

 لاکاوہہطلافم رى لیا ںیم ےس د ڑب فر یکم اش نب دلا حالصت ناطلس کی لعاب بجوگ مارال غ نار کک لمم

 ےس او سوم دفایکروبگتارف ے ارد ےن ناطلس بج رنگ وہہناور ےل ےک ےٹاقنم ےس لادو ےل سا ےہ ہدارااکےن رکھ باع

 دت گران رے ںیہن

 ارے ابر لزل رم 2

 ںی” د 7 روا ےک ناسا ۳ تا

  رکلاڈرایھتے ن سا نک وی تدش ںیم کج ےن را بد اھت یل ا رفخزدوتس نیب نب دار ریما مکا ےک اہ مس ےک بڑ یا یارک رعایت اک اروا
 رم کلام ترول کس ام بک مقرر بکرش ی هراس کس نادر نی دل ال

 ۔یگدرکاط عون یب لارغمت مکی کں وریش ل ود ناروا ےس ناعما درک اح ناطاس

 ا ر: لای ن دلا طق ن ار مک اک اپ هه وم ناور فرط یک روتا ےک ڈول بسور ۶-77 ر

 رشک اف جاھڑب فرش یکن ابرٹروا نا ایت ر ن اطاسرعب ےک ا ایلرک اس آر ےن نیہ دلا الص جررطیا ای لچ لکو مرکز وچ

 ۔ایلرک گن وان ا لاو

 0" یی 07 خنک نم لار لاو : نیک 29

 اراک او نم اف ناسا

 لکل یتا ی لرو ایک تس ی لاح اا نامر ےک ےن رام ےکرک 2 21 اچاےک نوک

 ای راکھ ادا نا ےہڑی در کتابی دے ناد ےک کلک تافاضمےک قحش ےن ویکی یر یر ںیم تارکین مارکوراکےن کت
 روا لوک نا الہ ےک یاہو الت سا اج ےن ورک کی دیک ںی ےس اھ یش نے نشر ی رکو اتوا عاب ک

 پس ما کک اپ ان سا ےنپاودازب لاگ درکاپ واف

 ایکس یی یتط مارکورب اکے ن رکا من بلا حالص ناطلسدوجواب ےک تاعالطا مامت نا ....: لپ اپ
 13 بردی چرم را سن ارت لو یر
 _ ےک ےل رکے کت لووول ابی رورضروا ےل یک ی کوفر ایم زج دوا لٹر: راج



 ا سس لاوزو عد ٤۶ل اپ آ ۲ در. م لج نیرظن مات
 لی ران ی لر اھ اپ بج رقےک صوت اکسس کس هر شر نی لار فشلا الص ن اطلس بج :لوم مثلا
 سس ایا نس نود لای اب رکھ روک و یش ںوٰڈدد نا پا ےن ناطلس ہم ایگوہ ناقاکےن دہر رش وا وہ نا ار تر وو
 اھت دد روش کے کلپ لکو

 رے یف رھ کہ دنکب ای دوووردا یدرک درش کرا چ کک جوکہ ج رک ندر مدد ےس اعام لام .. :زامآ کج یک لم
 وے جت لو لوک گن پیرا ا بای واک د اب تب چارو یکن ب را باوک ھات ساروا یگ
 رو سو ار کب ن نیو ییا لب اف ناطاس ایکس ورود گو مہ ایکو ہ سیون لصاع یاس

 ` و ےک تار وو لیک اوہ وس طخ وآن اطلس رد دعب ےک گن تخ ےن داغ ےس رش, یدارکب صحت نین
 وور یھت یو ے وم ےک ےس مچ ب اب رکے نیش تنقو < تاروتلولاو شن س لاو ای یوو ےس یاں دراین نوخبش
 ۔ ےگ یس لاو

 ےہ ےت آر یہ سناپ ےک ےرسود کیا مالا یش روا مس خوش د لاد ص ترے فرط کر صانلاہفیلغ ع ارود سا .. ٠سش ئ۶ 0
 سنا ناطاس 9 اک ےک ے ند رکا ہم شی سے سیا ام ےن ہل
 لاو هرکی رشید اطلس اچ عهد سس درک ړی د باع ےس اہ ورک رایتوکے لک چنا طر ش لنا ودرکاہ کل یم باوج

 ےنارک ید صا ےک( طالخ اھ )نی او اما کس اس ودر یک ل ےک اوور تپ ےس دک ام
 _ ےک ومش ب ایم کی وو رکے ےئل ےک

 ہرصاحم کل سم ےن ناطلح ذا یک ششوکی کے لا ڈ ٹواکء سش ےس ار ےک ںویھقاسےک ناطلس ےن ںوااوراھنس ینام ز یس... ہرصایم اکراینس
 ینا قوم لس اتم ما ها ان ملزم داور نار یم ان ہد لا فرش اح اک او ایر راک رک وچ
 لب انچ اھت تت در اکی ارب رای اکر ایس ےک ر ی دق نا لس نانسی یھ رفت نی دلاری هک
 رکن ود بج رو وے لا قناری نارنج اکس یارک زب ترب ےک باہ یکن ا ےن ناطلسےددع

 نرط یم وف ںیہ قشز نیر فط نب لا کپ اب کس ایک رقم روگوکن یدلا نیم نب لس یار راس اطلس تی اچ

 ۱ لئاش سیم ںوقالع ےک ہر یز جلا لورٹنکیم کس نا راس
 ے ںاہووکل کا ےن ںات کت یاکش یک نا ای وبا اح ےک سا ےن ںودنشاپ ےک ںاپہروا ایگ یمنی کد لا بالصن اطلسردعب ےک سا

 شاخ ےنپادوخروا ے کم ار آدد مک ای درک شکر لس لارگ نبی ایگ تنا م ںی دے2 ےس ںاہد روا الوکر ھتاس ےپارکا 3
 ۔ایگو م زم ایت ںاہو اس لوتسود لو روا نیم

 اطلس سا دبلیو ےک ہي اقم ےک نب دلا عالص ناطلسےس نیب اش طالخ اه سنی لا انا ۱
 رود گی ےنپسا ےن یک ےل یا اتوہہطلاقم ےساروا امن ہدرگگ ناب شف کلا نت اس برابر ین سی

 نا ۲یک تیار ےب ےس ےل ر ڈے ص اق یا ےن اھت ایمر کور ام اکا ےن ناطلس بجاجعیکت قو سا اکر نیلا فیس ودر واز
 ۷ ران ددکل شی ما ےساکنویکء اہ راترکل وم لاثرواید سیب اوج یٹوکاکمساپ ےک یا هذس ناطاس ریدر تورا
 اینو مارک ناک اطلس ےک یار ایگ الچ کوہ شئارانروا ید یکم ےس اےس ف ذر ییکا آپا ےن دصاق)

 ےک طالخوج نیر ہاش چن انچ باک بوخ فالخےک ناطلسرک آے ںاہوءوکن یر ہاش ےن دصاقن ...: راک ا وفا فلاخروا ناطلس .
 رو یاب دز لو هک لا را اھت ایچ اکا نار کک اک درا کش ےس زیا ایکو تاور فرط یک دراما ونامت عدس قاب شک لو



 لاوزوت ۶اک ولا آ ۱ roz مد 2 نور ورا

 اھ ید رک ھوا ھو اوکل وج وف یت ےن سئاروااھتاوہاربھپل ھم نار یکی اورایک نر دلا بظق داماد اکی ا ۱

 یاری یاب جام فاش نان ملا حر 2 الاول و برو کا ف الغ ےک کا بسی کا نس ےس کا بج رارفاکن کو
 ۔ رولا راک درا ےن لاال ناطر لج فرط اچ رز با( اطا یک ادر تد

 ۔ایکالچ باو رحب ےک ےس رہن ددنچ ںاد

 ےک یار کے ءازجاےک سارا ایاونج سیم لوڑھگینکز اہچ یھب کیا ےن نارمکحیڑلس ےک کیرکلا ط اترا سب 90
 کرک تار کس لو وب سر A سر یدک تو رھے ارگ بے ا نافع ےک ید ایک ےک ا ار

 کیلے ےس ر کت ظا کی اے فطر پد ایگ یکن ی فرط ںوراچ ےک لیا درک یا ےس لی اید کت اور جل ےک ںولص

 ےہ کدہ نا ںی ظن ایتشکر وا زاپج یراھتوج ںاہورذاےسد درک( لو سیروس امت ےن ںوہنااوہ نور فرط کب ازیع زیع
 یا ج م یی لوا لا سم مزیت یا رپ یی اوکں وگولےک ںاہد ےس جو یکن اہ ےگ
 ایا اوہ ںی لو

 رم بولا ب کولا واحلا کا یاب اک ا ےس تی یک مان ےک نی دلا عالص اطلس لمس لا 2 :یا کے ڑی ی

 بتا ولن دلا مارا ھم اےک موج ایارکراوسوکں کن ادا کرک کیا ےل ےک ےک وری یر یه ساک

 کیا ے فرطلو را وج اپ ےل ےک ےن رکا اکو یب یوم اد ات ود لیپ ےس بس ۓوہ ہناور ےل ےک گنج ییردنس ںی نامکیک

 درب دوام کابوس کرک نان سه ییکہ ےک ںوناملسمین انچ اھٹاپ ررگت اف ۱

 بازیحدد بج جانچ ایگ ناور ںیم شان یک نویی سود هی یئالس اب دععب ےک ےنرکل گام ایم. :شاط ین وب ی

 7 سوت بچگی وادار سراتو ےناج فرط یو گردو رک یا ی آرایی اک اں لایت

 - پیش لول ارورکل گئے ررزس یڑلس ےل ساای کوہ نیک تسلی نپا لیک اھکید وہ ےترکتدایق یکے ربع نوالص

 رکا ےس ںیم نا ید ےند تسلی رکنا کنج ےس ددم یکن ارواایک ور رکز اس لوک ا یھب لار ما

 داری ت ابی درکل اند ےک یلابرق سین ںاہج ےگ دلم ست نایک زکر ا رک ییا چ اہ چرا ےگ ےس

 ا یے

 ول ا چىدا تک
 ےۓای رد ہد ہکب جج یگہتتقو ساری کل انا ےک سا ےس ا اھت اتر کس درلرپ اودایز ےس ںویجتاس مات ےنپا ناطسروااھت نارکناکل اعاو لئاےک
 مج گی چہار ای انب بح انا ےس لاہور رنروگاک شو 2س / 7 راج فرطیکل سؤ وادی جلاےک رکروبکتارف
 يک نذر پ

 رب رندر تس پور ھت رار ن در نچ یکم ا واود رک سا لادرکاج فرط یکن یدرام نی دلا حالصرکں یہ ےک کلا. 7
 کد اک قرات ںی ہہر یک اذان ےن ناطلس لا اھتاوہایکءرہاعم اک بد ےسا ےک رک ربا ےس ایک مام ن دلارو ےن ایپ فرط
 تا مولا تبار تی تطاس اظ اک ای نام وکار نت دام اکو يک ورصاح
 یکے اورد ےک راگ ور ےل ےک نا ےن سات ےن وہ ےن آگ ےس ملاظمردااایددب یا اے دنشاپ ےک ںاہی ےل سا یارب 7 اتا یو



 لامزی خاکی ولا لآ FAN مدرج م لج نورلف بانرات

 ےس ورد ئپ

 وم رایت تشل نی نایب نا رو بن تل لطمه نما رالص ن اطا :تلبم یکن د نی
 مرمت ےک لا تونم اون پر بق اب ےک گے پا ےن نانی نیہا ےس یا اید کد ینا ےہ ےس رکج شن تیبا کارا
 ۔ یل کر ون تساوخرد یک اے ناطاس ی انچ تاب" یون مک سا حس لاو تار روا ایک کاپ ےک اطلس

 کیم وک کی اے ںوولاک ے کل فرخ ذاکت لودروا ناماسانپ اد ںاہچ یا مت یار اب ےک شے نایب نا ییا یکن اماس
 رواروناج ےک یئادرب اپ ےن ناطلس انچ یم ددع مم ےراب سا ےس نیب دلا عئالص ناطلس ےن سبا ئل نایک کش اکا یک ایام ادب
 نیل ےن ےناج ےن ناماس یقاب ےساذیئکر گدی بج ایلرکل حت ناماسانپا لی ند ناتےن ساحر ط یبا اوج ند آ

 کو دہاجم ےن ناطلح دعب ےک ےن ہک ایر و ماش سو 9 مرام ےن نیلا الص ناطلس حرطیا...:یگدب ا یدریاوم
 نیس ادو سمت بوجود ین ز ت تب ےک تود ریش اکی د الط بکن اطلس ذس لای درک سا کس نیا اي ارش ام
 ۱ 3 رود ورک اروا لود ے دز چ لکا کے نت بیر رکا روید اے ےن اجے ےس ناار گاہے تا ا

 لی زا زمعا ےک علا ےن اوج اوب ںیم نب نشو اما ےک ساروا نب دلا عالص ناطلس ےن سا ناوہ لشاد رش یک ام یی دلارو بج

 ۔ایگالچ ہا دے لب ون اطلس دعا ےک سا ےک چٹ فن اھت ن اش ناپ اشوکب س نلا ےن سا شی نجس اء اھت اکرم

 دلا سانت لٹاو سم لوقالع ےک بلطو اور اف ےس یک آنی ہلا حال ن اطا بج ۰۰: کب اخعروا دلا لت
 مرگ تارا اس یار دلار بید ںوگولےک لہ کا تاک نج ییدرکبصن ںیہ رامسر اک

 دی دما
 لداع نب دل واسه یاب کل س جت لارا کام اک ں اہ وایلر کور ضاحم اک اےک رک راک ب اھ ےن سئادعب ےک سا. ٠
 ۲ اھت ایانب رنروگای اہ ووکسا ےن یساروااھت تسود اکی اروا یہا زمناک

 ےہ یک ا رکےن فلع ےن ناطلس چنانچہ ےک ر لاھب ۰پ تموکعے ا ناطاس اذہلےہ لوبق تعاطا یا ےسا یک تا ےس ناطلس ےن سا
 اھت اوہ لا تمبر ون قوم لاء اگل ےن ر ںیم تسرق یکن اطلسہوروا یل نام تاب

 ںیم اوم لب انتم ےس ےس یب یک کیا ںیم ردنمحساکے ڑج کرک ےک ککے ہیرعقاو کیاے ںیم عام... :تاعقاوےک درب یک لاعتشا

 ےہ ردا ےک آب ات نا ناما کت چ اچ کاپ ےک ل ویک ماش گران تب یاس نرو روس یا ی رج
 ےگ تماس جیم زی اات اپ ےک نا

 ریا ےن ںوناملسمایک۔لمتہپ ماقم ےک نوراد ےن ےنتد یگ وف کباےک ںول کے ندد چ اک ج یگنیقادا ود ....:لوزخاکت مر عاراپ
 تل کداسرب شراب ئل کس نان اتاق یا اپ ترا ں وناس ن اردد ایک بق اھتاکن ا کک یلیگردایلاج شما ےک

 رک ناملسروا گم وہ جیٹڈوردعب ےک یا یورک فص 6ن ارے دا ات سکس یار کا کن ےس ںوویل“ ےہ لوہا ھر وا ےگ وہ بار یب ب وقود

 ر _ ےک آباد و

 ان ی کس لا قال کجا هام سات ایک ر کام اک بلص فرص ی دلارو یا اص کہ ...:تافو یک اص کک
 زا سان ساک کل اتا نایمرد ےک لےے ہدامکر ےہ ےس نی دلا الص ناطاس بلح سیم یگدنذ یا ےن لا
 ےس ےازوا چب بلح رکے وک اشا ییہ لار اک بان سان دلا زکر حب ےک تافو یک اہ اھت ایک ربت ہت یلدا نیاوک



 لاو زو تورعا لآ ۳۵۹ مودرصح... متر... نورظن ورا

 ۱ الر ل اش

 ےن نیم دلاز انچ کاپ اتلرہ واک یک ھن ےس بلح ات ما اکراینسوج ےن یہ لادا لاعب ےک سا دھبے یا ....: کل وتو
 رکاچ فرطیکب لحع ےن نب دادا یک ایگ آں لو لیم دو دعب ےک ساایلرکل صاح قلع اکر ایف ےس یئاھب ےپا ےن سا یر کروم: وت یکن دات

 نج فر یکم اشدحب ےک ےن رک حب رپ بلع نیب دمادامتکا وہ شیلدنا ےا ای آل کرنی لوا چاک نل ک ر لا الص ناطار قا: یارک ت ا

 اگے رکی دق

 یادعب ےک ےن رک لوقادع یکے لابوروا ايد زیبا لادن ماش ار وٹووا ہلا ٹر ن اطا تقو سا... هر اکب لع

 ںوقالع لورٹنکیم ےک بلعوو کس یم چپ رکن ایم مہک یر چپ یلرک یر یھ ادعب ےک ےن کہ رتا اکر دعب ےک سا ایلر کو صاوم کل وم ےن
 ر کور صاحم کس ا ںیم 2ے مروان ےک رک دق ںی فرط کب لع ےن سار جب ےل رک ےت الع ےک ب اخعروا لات لت ساروا یکم ل فاو ںیم
 ابد ماش ےس ںاہ روا یگالچ فرط یکن وج ل بوو رھی اپ رام سب رعنا لورم

 زکات ہلا الض اک ب احد و کے رے رک رکے ےساردا ایک اط اکو ات سا ےن رکشے کس نب لاوامقر ھوا ۰ اک بلع

 روا تر یک را ےاہکس یی ساق قیمت کن لار الصوج اکو وراپلاناموط 2 ےک رص یا ےن اا زہ اےک ید

 واب لاس یاری کو رایت مات فاح رم یار ناری انچ کے تپ ےس تموت کب لعوو سی ےن دب ےک نا یخ اچ ےہ دےد ےت لع رولا

 بت اس نماد ےن نر ای« شاد ںیم بلح بدلا حالص ناطاسروا ےگ ہہناور فرط یک ورہش لا عبد لاداموک رات را یف

 بوم لا او« تسد بج ے تموت ںی لادا انچ اکے ل اغ من وف کل اھت اس لاو علاوه و بکر کورش
 ۔ایگالچ فرط یکی وتالع ےس ےس ایر دلاداگد ع! ےک کاایک ام نشج

 کلش ی نر اس ناطلس شنا سرا گن و هرصا بل ...:تمافو کت و لم جا
 ایل ل قتال ے ےہ لش س رشا کن اطاسروادعب ےک بے بو یکں وشن ناددروااھت ایکو ہ یز ںیم ے را ی0 'دلارو کو رم

 زار اعام اکا د یک یر یے بھا کرام ےس ی لاح الس ناناسم ےک ےک بلح: رھ مرام
 وہ تار کارن جیل رذ ےک ورق نزد فرچبایلر کور صامم اکس ا ےن ناطلساوت ںیم لورٹنکےک اص لم با عل اھ کرم الف ودرگوازآ

 رگ ام ےنپآ ےن ںوہنا کچ نب وکع ویک ا تاب ےہ بج یل کک ادارا یی ےس ںیم سا کب کے مامی

 اف کیا ےنپا روا ایکو ہہضعق رب ہعلقس ا کن اطلس حر ط سا ے ہد لاڈ ای ےنےارسےک نیب دلا حالاص ناطلس ےن ںوہنار چن یلر کر قر گے اےک

 -ایدانب ڑرواکں وکی وآ

eاک ا اھت ای درک ام ےن لیا نب دلا کزا زدہ اید ےدوکی وراب نار کچے کر شاپ تن لعاکدلاخ لن ناطلس ....:ررقت  

 هک لو بس هو سو لس دو ماکت داس کک تپ جاپ رار کتنو سا یم بلع ناطلس ادا وکراہج نب نامیلس اطلس رو

 ۔ایگالچ ںی او قش ےک ررر ترک
: 

 شایان ال پد لا اوچ راف ےس للام ےک بلع نم عالم پچ. .:لارم انا بلع

 اترے بس شری دما ےس ارم اوج ایوان ناکا اوکو ی لا فیس ریا ےک ناطے یک

 يک اما وجوف کری دروارئازجلاروا ماش روا یگد رک ورش کاخ یکداہچ ےن سات اپ نش ناطلس بج. رات دا رابدد

 اس ساب گول ک ںوقالع نار کوک د ےس اٹ انچایکروبکن درا ۓای رد سی ےس رح یلایمرد ےک ےس نافل کی رت چ فرط یں وقام



 لاد زورو ۶ کلو لا آ E مدرج متشرلج ...نورلف نر ات

 شن اپج درک و لا نلاطلس دعب ےک سا اد الچے اےک رکن ایم ساری کک ید یی فر کن اسی ےن ناطلس ےل
 _ دوق رتخ فرط نور اپ زا ےک پھ م نادا تی ئڑاہپ دو اکی گے کن لودر شه او
 ںیہ ےل ےس اتو رکا اچ نکات نا شجره راک الت اس نا ایا یک وقادع یھ

 ےل ںیا وو ورش ےس او ور ی کام تمت امار تہب ےک کری ا ونود راے اروا ۳0 ںاہو ناطلسراکرخ اے

 تا ےن ناطاح ایکو تاور کے کش وا یک قی راج یکے ن کیل مترپ کرکے یا انوا ےس کی کامي اطلس پچ... رضا کر
 اع ےس ا ےس ناطے اچو ل اشرت ےک یارک بیر کس کر دور جلب بم ناکام جوک ولا نی لواعلا کیل رگبار
 یھب مودو لام رو ایعاد لا ےنپا ےس ںاہدو درک ھتاید مج کیپ ےسا ےن ناطلسء یر کروم ےن اوج یھی یب یھب سمولعی کہ لفےک یارو
 ےتالع دي کس سارواایکو صاحم کلا کتں وفدنچ ےن رکشا ئالساایگوہ لئاشر کاری ماقمےک کرکت س ےک اطلس دانچ ےس آے

 دقت شن نا ےک

 فسا چک ی رک باقم تسرب زاک اح اوفا یک یت ل یخاک کیک یکی رات لک کے اس نیا
 0 ص۶۷۹۳

 دعا ارور نبا نر دلا ای ےہ کچ یک ل داملا کا اع تیس ےس نیہ دلا الص ناعم ۳ :ےنداہ ےک ماک
 ات ید مباح ےس ا یم کراہسلا نامقمد وم لاس یا ےن لگو کلات ےس ناروا ر بلع ےس اردا ایکس نشرت ےنپاوک
 ۔ایلالبلیئاو ےس بلعوکیٹز ان اظل ےس ےس اروا

 ںی وے ا لیپ ےس یااوہ تاور ہرابود ےک ےک ورا کرل رار ےک ھ ڈیٹ ۰ ناطلس.....:ورصاخهرایود لر

 2 نو بس انس سا رک ںای رایت لک ےس رص اےک کرار وایت یال یک اونا یر معو نب دلارو کام ےک ایک کک
 یارک کس ا یت واک نایمرد ےک ہعاقروا ےت الخ یندریہ قد يک قرص کج ےک قدنف ےک عقب ات یلرکک ےک ںی

 لگن ایم تااح این ادا کت فی مے ہاشداب پا ےن ںولادرلقاوہہلاقم ےس لورھروا ںوریت ےل ےک لوصتےک دصقم سا یو ماس
 ۔ ایک وکفرط کہ لف ارب وا یک مشک جن وف ےن ں یلص پل

 گہ نادیم ےن نا ا یدک نا راترکر اظ اکہ بام ےس نار نب نج ز تخ کیاروااوہہناور ےئل۔ ےک ےن رک قم ےس نا یھ ناطاس
 کیچ فرط کک رر ںی و یی وا یک ہی ئز دج راست ویا اعا تیک رکے ےک یم
 میر صا ےس لاا یوم ایوہتضودایزے جو یکدادیا فی معا اکک رکا ھی د ےن ناطلس بجر :یجکس بسی

 افق گرام کرک ترنج ای ناور فر طمیطب»ورعب سایر گل پور وایدرگنایوتاک صیاد

 ی درگنایمورکش واسم ارواو# داور فرین رس لاو ریز لول یقه لوس اطلس
 یکدست سگ السا لول اید رها تار ذکتس ںاہچ ںی تسار روا جی تو ید فرطرب تس ںاو ےن ناطلس

 دیگ لاو شد تاکسی اک اطلس رھ یک اح
 ےۓای درد لی رقم شش ے۸ ےہ عقاد زام فرط کہ ربا ےس ند ےن دلا الص ن اطار. :ی رت شی فر یہ را
 بج ایک جو دعوی ےن ا ےدرکل تپ لم ود کے ہر ےترکات اب راب ےسا کچ وکی یر ون اف لیپ ےس ا ایل رک روک ارف
 ےا ےن ناطلس ےئل ساایکس روپ ہدعوانبا ےن لا ذات نئارت ناطلس بج ہچنانچاگب رک یی ےسارانیدرارہ ایپ ہد زت اکے آں ابد ن اطلس



 لاد زوور اکی لال آ ۳۴ موورصح مشش اج 7 نورظ یم اّقراج

 -ایدےد شیاو گرما وا ارت لر دار را ےس جو یکے شی دنا ےک کفی رج لاگ لرکرایرگ

 رز کش ایم مج روا نی دللارون نار اک ایکس یم کشی ےک سج ذت اوہ تاور ںی لو الا گر وام ناطلس بج .....:یگرات لدم لوم
 ایت یو ڈو تاس اک لکو م ا امن ملا ۶ ےنپادعب ےک لاوز ےک لار لا سما یاران رلا

 اک دلبر یب بح چ انچ ےک وہ نادر ے ذس مپ لو وقتا ےک نی دلا الص اطلس ماگ بسی. :تساوخرد یکن یت اوخ
 ین رس ناله لوس دارد ےک ارنا یاخوا یش یک ب دلارو اپ ےک روا هلو نما س ناطاس لاو
 رکے نام رور تاپ کک یک ملال مپ ارکھٹ ین ساوخز یکن شا اوتن ان اطلس کا تل یخ اکن ہور او

 برات نب لر تفت یکم روغ ےس ںویھقان اں شے اب کا ےن ن دلا حالم ناطلس....:گمج ےہ لولاو لکو
 لکو لاا یورک ورش کج ےن ںوہلا ےس موم لار او نادر فرط یکل ٥مر کشی دعب ےک ساءیدرکرولننما تساوخرد یکن یش اوٹ ےدرروخم
 »شدن ناچار شا شر سر کیت اون گویا یگ ہاقعرکل یھب نلاج ےن

 ۱ اپ ارب تہ دکل وا ا

 با یترشکں ونودا نا ےن ناطلس ےس یر ہک وک لار فیہ اکی اروا سول نر دلا نیر ذرو ک یرا یم تا ....:یھ اکا لی گہ
 لڑا کک ت قو سا فالخ ےک لا مقدر کی راکہ ءاجیھب ےن کہ ر عام کا فرط ی لف کیا ےک ہوس یز لوکی راکاب رغم جانب روا یک

 زروگایلقوترادقشاز بان اک ارکی جم الطای وک بدل کام ےک لسم یک کیو ےس لسو میو یا ی دلا ں الص ن اطا کک یب چ ںی ا
 ایک ےس ےک کد رار ےس کا ےس! ےس سال رگبار تن دلا عالصا ناطلسےہ

 اھت یی موم ےن ناطلسادہاےہ اگر کل اتا نب ر ہاش نار اک الف کی ال ایہ وکن اطلس نارود سا .....::ثتم نو ی ما اع ےک طالخ
 هلی نوش لاو تی سس اف تہب ےک ےک طاس یکس ار کل وچ ےگ کج رک واں وقالت ا دم

 -ایگوہہناور فرطط ی اکر وچ لکو موو ےک اقای لاو سال نب

 نر غائابرذ آی ہشام ز لا ہلکویکاھتایاولب ےل ےک ےید بج نے ےن ںولاو طالف کی ٹر تقی. :لاچ یاس یک الخ لٹا
 رکے عر ہاش حال اکی یٹپاد جواب ےک ےن وہ اھڑوب ےن اروا یان ماھر پکے رک نوک س ایر نون دلا

 ایلر تس نی ملا حال ناطاس ےن ںوہن و اوہدناور ئل ےک دق لاودو بجا لمس رکعت ب طا د ےئاہب ےک تشر ےک ی اہک تات اید
 کرک افداک ےتالعےنپارگادڑلاےس ےرسدذ کیاہ درک دصقماکنا

 روادوک یش نج ٹن بد لرصان نامکی کل وتسد یر لوارہ ےک یادم تاور فرط یک الخ نیب دلا حالص ناطلس یم انچ .....: ناواب روا طالخ لا
 ےک ابالغ ہو روا یاب لابو گن رکن اک نایاب رذ٣ یم ےنامز یکایک ف ٹیٹ ےن ںوگول نلا یم ےنامز سج ےھت ےہ ررکءر یو نیدلرفم
 رک کیچ تاپ ےس لوو( نایاب ہذا ام )اول روا نی لا رالص ناطلس تقو کیب ےن لورصاقتےک ںولاو ط الخ ایگ ہم بی رقت
 ایداوحڑپہبطخ اک ان ےک سا ےک کل بق تم اطا یکن اولہب ےن ںولاوط الخ

 رشیاھت بر تےک نیشرافایم شب دلا حالص تقو سنا او ہبطخ اکم ان ےک ناولہب ےن ںولاوطالخ بج ا :تافو یکن ید لا بطق
 ےک طالخ تموکع یک نا ےن یا ےل ایت یک راک کم کک یا اک ادحب ےک سار وااھت کچ وہ لاقتاک اھت لو رک نے دلا بق ن دراما 2
 یدک نہا ںاد ےن اروا یک تسمو کی ےل اےک ن باش ن اراک

 لٹ ۵۸ا ےن لاج اچ مار پاک رک نریم ناطلس تاکہ للاقتااکن یر ہاش بم چن انچ ۔..:ہر ا اک رانا



 ٠ لوزر ۶کلا آ ۱ سو موووصح 3 ..نورلق بارا

 شںٹیربش اءایکعح افدےس یس رفت اس دار ساق حی > نی لاد سار الار پاک راف ایل رک رص ای کہ یکایک دادم
 وپ اونم ےس یا ےن نہ دلا الص ناطاس۔ یو ریت ی دلاری لام ود ید نی یتا ہدیج یک مکا اعمر )نی دلا بلت
 پا راک کند راهش کل تام لا نا نیمار وف یئاھب ےراہمت روا ےہ اتا انب درگے لا شش
 زاگہ ریمپ ےراوہربش عر طیااکںودرکے ںوی

 ا یکے طالخ ارواے یر کیا کن رلا الص ناطل وی کب دلا بق کی د الطیب ےن کر کشر را هضم ۰

 مو ریا شوخ کنار کیلا رگ اہ ےن یارو یک ریو و عایق کی ماکو یخ کل وا الخ کوچ باراک
 یک سا ےس اروا اید رکے س یک ییا کن راک فی چک کش اطلس اید درک لاح ےک ناطلسرش ےن یاری دداا پد
 ایا لی رانی وی

 نابیهوکا اج مم گر ےن 7پ نام رارفکاوہ ترک س نیو ااوہ ہناور فرض یکل سیم ناطلس ےس ںاہیرچ :یگادد فرض یک لوم
 ےس درک می 2 نوا انک مز یراس یل روا ے کل مسایل لا ئل ب0 ورم

 قمر رو زا نازک شه روش تفرش کر
 ۔ے ید ےس ا الض کو ےک باز واقعی رخ

 یئوم روطتمائارش یک اہکۓ آر 1 ذی اس لارواایگ آل باو نارتازبلایگو بر اهب ارور لا نب ملا عااص نلاطلص .....: لیک کی

 ےگ درس ارش ام دعوو فلعروا یک بار

 اٹ اک رو بلع کا١ لداع کلم یھب اکسا اپ ےک لااہررابپ کک صرح ناک نات بدلا عاص ناطللس....: مت کلاس یا
 نایس» لری !تسطاس اسرار ۳ رخ ےن یاب یکن اطلس بج ہت دوجوم نب دلا حال نب ناعزیز علا کن
 UAL ا او لدا کک اب چا نار کک ےس داموا کدر یت

 شرا اج یکس سج اھتدوجوم ںاہد یک وکری بدون ہللارصا اعزام نا ن اطلس بج :تافو یکن ید لارصان
 راک کد ایت پ تاب سا اما ےک ںاہو ےن سا اب باحود بج ہیغانچ اھت ایگلچ سیاو نیلھب ےس ناطلاسہد اھت لاش قلع کروا
 منم ک یھیک ڑ لیا ےن سا ایگ صورحب ےک س برگ یک هاب اد ابو لات ملا الص اطلس
 ے لاقاکتار یک این لار رای ب ایاقش ےس را کفش لپ لا الع اسکے یل ت یک تدر تک
 یک

 ی یکم ےلاہہراپاک ارحب ےک ی ایک کک فا یب

 ہم

 نا 99 ایا RS مس ام تا و
 ںی نارگیازآروا لتا ےن الخ یوکے یا ےن اکا اوہ ںوسنارپ تاب سا ےس وت اوہ اب لم نارت ن اطا بج رم ت لاو ے

 باح ںی تہب میک داع کلم یئاھب ےنپاوکے جٹ کیا اساس لار ات یھب ےن ںوتسود دےرہ گا دا سرو
 راے چ اردا ید ےس دو لدا کک قاطعا شفای ناک ےس یش ےس لک رز انس یاری اجر انب نار اکرم حر ط یک



 لاد زود راک ی ولا لآ ۱ سپس مدرصح..... مئش اج ....نورلف نیا رات
 سس وے دا ےس رر و سان

 ۱ ۱ -ایدانب نارگراتفوخاک

 ےک اروا ایگ اپ اک نام بل رایان لا روا لا پا ےن یارک. :تشلاخم یکن ی ہلا یف

 تیر فاروا فارس سای سا اچ فرش کون شی ہقیرفا اش برف لپ ےک وقار النود رکو آپس ادد ہک انب ارپ
 اھت یل کد ڈی ہقالعےک

 هدپچ :ایلاواج ےک گل خ رز کس الخا شورا ی نا تا اپ لاو لا الص ناطلس بج رکن ..ر مر ںوتالع ی ۳

 لبجرل سیب تیادر یرسود کیا دید تموکع یک ےت الع ےروپپ ےک ساروازوج لیٹ باط مم هوره رہا ےن ناطلس اج شاد

 ےن سارہ یُیفکل وکن یل خالص ناطلس فا انب اشواب دوخ ےن شاذ یخ یغ کل اتا ےک اروا راہی یکن ی دلا اص ناطلاسوکن ید

 ےررہٹں او دوخرکل اٹ ےسرصھموکن ہلا یو درک عید تباہ ہم ےسا ےن ناطلس ےھت ب بسم ارگ ا یب اد وکی اکا ین: شیخ

 ہقی فا یئاش ےن ساد حب ےک یا ایگ را یجرہاب ےک شو درجن انچاید ما ناج کوکی دلا یے ساروا ایک پاور یغا ےہ د حال اودرین انچ

 ده لب لا اس ارگ ےن ناطلسر ایڈ ےنرک رات کد سا

 نا ور یاب لار ایل کز تس رز رای یر شا حس سٹیارطج . :تالاعےک ماد ی
 یه بنای اع یا طا رطوداق انب دعوے پن گے با ےن یا ایک ل اقا یئاذج وج واش یا ماش نارود سا

 ہضبقرب ےت المےک لئاود یی ےدرپ کلر اض رمق کا ا را ہنس م ایھاک کک ادد ےہ ںی تر مع وااڈب ےس بسےس سیٹ ںو ار لک

 ںی م کات ںی وڈ راک یر ر ںی ل کرل کپ اب کا تاس ای کم ام کود ے قاقفر کرک
 ات لنت یار دال رک اکے یک یا ےاو ےک آس برخ سک یی ادب ےک لا بم کاشی

 یانیبدراب ابی دادید ابتساروا وین هویج یک پشب ےرامس ںی یو ع ات نشہ اہ ایگن العا اکے موہ رادرب تول تم ولی پار کانپ

 ۔یک رش وقف

 ےک ابذ یاہو کاتا رر کت لاک یکی نب جوو ا 0 0 یک ںوارھچ یل

 حالص ناطلس ےن ادعب ےک یا اید رک العا اک ام رفا روا تواذب اطھکر کھکےن اچ انچاوہہصخ جود رپ سا ںیم کل یش بارص اکت الوصحت

 ےک ےک جیا یکن ادوایدانب مگھ اکوارف یئاسیع) بم مہ ےک ساوج یم شےنپا ےسا ےن نااطلسایگالچ ساپ ےک لار ارس نر
 ےن ا کورش ما یک کن اطلس راه ون تبیود ےس ما قا سا ےھت سیرت ےک ساوجاید رکا دیگیکں ورادرس یئاسیع نا ےن ناطلح

 ۱ اب میل زاک لو ےس ناوکل قنات یی روا

 نا ذس نان ی تس.د گرا ست لو برام تک یز طے نم نا... نوقلع ی

 - فست تادقاد منت. ام تل ا ےک رکواتوکں وقالع

eپاس اطلس اتکا لا های بس ات نار کک کک رکا اترا داشت ماد یا ا کرنا  

 ناب لوتسار نامر ںاوم وقل ونود دعب ےک ےس رک ےس یا اوروہ ی ےس رک و چن انچ ایلرکو صا اک ش سا ےک رگرامکت سد پز

 ۱ : ایکو اق ااو

 کردن ے وام یک ا تارک( ے تالے یا ) فات ییا اکں وی روا ںورج ۳( نادل )لا یارک ..: رار یک ۳ ای

 کرادخ ےن کام بیکاری ںیہ زاب ےس یارک سن لا راس اطس ایل ٹولے اھت اماسوج اپ نرگس کا ےک



 لاوز ویو اک ولا لآ mr د 2 ..نورظن طراح 7
 رصح را ہیرا لے ےک رقما ےس ناسا درک ےس ا وو ایکو ب ایما ہور گاہک یارک پت ےس ناطے اا ایگرارصارپ
 ایک کما اساسا

 یادم اما اکے نر کاتب ےن اےک ںوجاع ےک ماش ےن وارا پک ریان اطلس نارد ا: تات کے ےن 7 2
 سادونروا یوم تدایق یک خب هی ےن اطلس نبات اش یورو لا نما کاتا ےس اطا تنو
 ف ٤ں وام ںول ایک ره ےن رکہلمعود 2نا نیک مآیک عوف کن اطلس ےن طانرا ٹپ بج نان لا یرق لب فرطل تر صل ےن
 _ایگر ذلت  لاہدتصالح

 ےک کپ وشروا ےتالع ےک کرنا ےس ر یکے اروااوہ ناور فرط کک رکنا نی دلا عحالص ناطلسدحب ےک یا نر
 ںیہ ےکدادما کس اج اوفا یم دہ کیک ایگوہدنب حلق لب لر ارس را ےتالع وفودوو ےن ںوہناغانچ یک لی ےتالع
 اکر ہیک یاد وک د نکل ضا ےب ےنپا ےن ناطلس نارود سا ںیئایدد لپ ےس ناف لا ےب ےک ناطلس جانا ہیکل یت
 ۱ ےک کوا ےک الع ےک او ودر ساو وک ات یک
 ںیرخ کر فام کول ایک قمار انا نام اح یئرہکوکن یدلارفظفمےن لخنیناچ 7 ار میت یک ںوناملم
 بی ےھت روج وم ےن ویٹ ےک پد اتساروراکاضر انا ی لایک مرسوم رد وارد 7 وہ اور رتا ےک روف

 جد تکو يا یک طع تررضنو نوک والس ییا راک رب و٢ کنج کن است نفر وا 2 آر باقم ےک نوای
 رنو ین وار ےس آباد رکو ج ب ایم اک وروااوم لکا تم لاب تہ وک ل ونال روا ایگ ارا ریما اکن ا ںیم گنج سئادواایدرگراچود
 اھت ہرہاجم نایمرد ےک نب لا الص ن اطلس روا کس لاو کن کت ازم یوکے ارگ تور لک لاو رکے اپ ےہ
 ۔ یی یر کلا لک پا مچ
 میا ارگ ییا ےک تبق لاب نابلس ویب تک راتاداوادف اف یس ماقع کی روف ج: کن اطلس
 ےک سنا پی قابل پک کو اچپ ساپ ےک ناطلسرکےن یکن یک | ےرزککوہ ےس بیرقےک ہیر اپ ےک
 ران اپ قسم اراک, ہپ ںوقالع یس نا ےن اروا ے ر کک ےس کاپ ےک کرک تن اطلس اھت مس ناک کیس
 ایکو مرات ےس ےک اقم

 رپ اتم نی جب بایدڑ 2ہ ہاعمرکل ےس ںوئاھب یف نپا ےن تکا نار لک یکے کی الط کا یک :یرادخ یڈنییا
 ےس ںیم بش ےک سارکے نل ت٦ ل ام اکن ا روا یئدیق یک ویت ںیم جافا نال کہ ےترکرنپلان وکی ا اپ یک ود نادل یک ا بہ ارزوا
 ےہ ےا ےن ںوہناھایدرام وکں وامنہر یارب کو روا پو کیر پتساروا لوی ارن ےک نا ےس لوہا کلام ےس کت تمم ازم س نادرو ےس دذ
 “ا ا نامے نا ےک کل تلف لارواوم نمش تہب نیا ذہلےگ ںیمدےد یھب فکر فک الغ ےک یاہو کک د یھی مڑ
 فاع ور سزا ےس هند این ی مت سر کل وقتسرپ بیلصروا ںورفاکن اد درک کلی ہی اک ایدرکفاعمےا ےن ںوناچنانچ
 ۓوہہنادر فرط یکے دوفم ےس اکر کل بسر درک ا شما استار 1

 ےن رکن کلب ککتقد سا ےسا ےن ایکو روشمےے ںوھقاس ہا ےن یا 5 یار دلا الص ن اطلس ر اطایی بج مار ادا
 ےۓنوہ رپ ںوناملس ےک ہرمز جلا رک پاک دعب ےک لاہدرکا جاب دوروشم اکے ن کک نج ےن ںویھتپاس یی سیف اج وہ ہتردرٹکہ ورک ٠تب جاب دوروخم اک
 /09 2 ناار فراایکد پہ روماکےن رکگ نج ےن دلا الص ناطاس انچ یے ہل ااو
 کر یی اے ںاہورواا راج ےک ےہ رلود اوہ نادر ےہ کالا سیم رخ آےک کرابلا نلامضمروام ناار n 2 گیر



 لاوزو تو۶ اکی لوئا آ ۳۹۵ مدر لجو رلف نیا راج

 سبقت یطتع اج کیا کر کش نا ےن ناطلس تیوب تار انچ ےس ےک لیہاب ےس ںومینےنپاود کک تو یار کی دن لی فرط
 ےک ساروا ہم تاس ےک نج ےگ وہ دنبہعلقتے رنشاپ ےک ںاہوایل ٹولوکت یل ام ےک ںاہدروا ید گ وک اےک رک 2 ےن

 ۱ ۱ ۔ےتت یھب
 لا ےن طانرا ملاع ےک کرکلار ناچ وس اکے ن رک ےن نمی ارجن انچاوہ نانی رپ تہی ہاشداباکن ای مالطاہوکں یل پنج ... :یدنف ںی
 درو یار مک لباقم نرو کی تخمک دس اروا تیام یکن دلا عحالص ناطلسربڈنیارواایکف اتا ےس
 _ایگ فا یک مارال ناطلسر ھا نگ چہ زکرم یت و ےنپا ئل ےک ےن ڑ کج
 ہوے بو کليک رود یلاپ ےس زکرم ےک ں وجه کلش ںوچ روم نپا ےنپا یف وفود بج... کم ےس جاوفا یس
 گن یکن اسکو او اک تنیس رب راوی پس ناز لا را ناطلس ویک اھت تار لوک چی بار ےنرم تا
 اھا اجرک مولع لاحاکن ارکس ٹیم ںوخمیکں وناملس نی دلا الص ن اطلس یگ یدک 2

 تین ےن عوفکس اددوا ےس یک نایک قسد رہ فرط کچو ےک داش کرتی دلا کے نایک. کی
 ےل لک نون تب لا لک وفایی رگ ون 2 لوبنا سس دو کا دواک باتت تس کده
 ںیہ بو یک اب ہںیہر کرک نت بی یا یی کک اا چاچ کک ےس رانا اھ ی وہی نمد کک اپرا
 هی بس نمد نرود الی فرط ورا لا ےس ںو اداس یک ینو تسوق یوارفا کن اردا زد ادمت ید کیا یک
 ےک تر تاچ لایه نز ین ںی راوی کں وناملمر وم سا ےک اگل یی اکءاڈراپ فرصوورگںیگ اے چا لاہور ک e 4پ
 ایہ دنز یہ پ درکار فا اپ وس کیا فرصایکل درادرس دیو دچ روا بقت ناهار اکران

 ےک نا ےن ںونارلس ےن د ل اڈر یھت: یکے ںورادرص یڑلم ناک یت ہر ےت رک ہپ نار ات اگل ناملسم.. دیراقر ا کسر یر
 ےڑب کیا کی رابتسادوا ںوراناضر ےک نادوارادر ےک ںویئادذ یے رب تام کر اعطای اب ندا
 ایپ کن اصقاتسوہ ایا ٹا کب اے توں اھت ایک رپ ںوقالع نا ےن ںوہنا بج شے ودر ایل ردفا پ ورگ

 اب مم یاش ےک هاش ی “ےن ناطلس ایاولبوکں وی یق یی نا ےن سا ادیب مے انی ہلا الم ناطر: اک انرا
 ےنپادوخ ےن سا ےس ہو یکم وا تنم یقپاروا ارم فرط یک ترا ںی وود حب ےک یا اا ڈ تہب ےس اروا امت اپ پا ےسا وہ ےھکر اض
 لو روا نشر ےن یئاوج ایک ھی کہ اکت کت یکرب سا یک او یگ ادا یفرادحخ یک ا ےسا ےن ناطلس لیپ ےس لک دکل اعصاب
 بک سلس ےک ےل
 یکے رمصود ںی رکن اب گنا ماہ کاج ایگ ہررق انا سر کرک کردیتا داور یک قہ ےن ناطلس ..:ت کال کد ی
 : ۱ داقق یکم رعب ےک ںونددنچ ے جب

 ہا ےس ناصع ےک یک یورک ورش گیج وراپ ود روا ایگ م ناذر رہ ربطودذتاوہ غرراف ےس تاللاحم نا نلاطلس بج a ر لرل

 تالاب ددد بج چ انچ ایک ورعد اکتشاف کبد و لا یکن اروا کد میک ا وکں وینا ےک یکارواوالوا یکن روا ےس ا ےن ناطلح ذیگام

 اب رہو دعوانپاےک رک  تمحازم ےن ناطلس ویل

 روا وادف ےن سارگپ ےس رریق بسود ںاہج اد جگ نش وں واورم کرتے رددوا اشرب یکے ناطلس تک : لب ورق ی

 روو ےک وقار کے چ نا ںیم بج دعب ےک لا ییا ےک قاد اکے اگلے رھا نکہ روم ۔ایدرکل ےک رک شو وراکاضر ےک ہی رابتسا



 اوزون ورع اکی ولا آ ۳۷۷ مو مشش اج نورلقى اجرا

 _ےت ےس ابچ یے رن رد وا یھی کر کرپب یم بالیسوج ںیم آر فل ایر گود یکن اےس

 ا لب و ےک کف یش فرط یک ام ےن سا ذناوہ غراف ےس برملا عاطص ناطلس بج ... عج طب روا ای کر
 ے ںاہو ںی رکے د نما یکن اج ںیئآ ےن ناطلس ذی گام ہان نوار یا مک جردناےک ںولیصھفزےن ںوہناےھج یہسوج یمربخ

 هدف ولا داع لا رلا الم ناطلس۔ےئ ےل ود سیا ا نا راوس یگ ا ناماسو زاسانتنج ن چای رعد تریاک سا

 ےن رکن اش لئاس یکں ویل یمن کج یی: زہ زان کی ج شیر نم اج لا یک شکوہ لئاد یش ےن ںوناسمہاوہ لوک
 یگ رہ ےک

 ےن ناطلس سد دے دو شا ےس پس ا بسد یں یزو ںی یه ییا مات عین ا 2

 نال اطلس دعب ےک یا اید فناج سیم ںوبعقاس ےنپا ےاچب قاب وج روا دے دک راکٹ تفےھت تا ےن ںیکیڑلسوج نام اسود ٹکا
 داور لار کت سرد ت الام ےک لاپ وک داکر لاہد نددنچ نب دلا

 رموو کد مب ےس لدا کک اع پا ےن را وتی بو د تسلگول وی نیر ہلا الص ناطاس بج کافی
 رک تنم لا دارت ۶ تے اےک گپ رس ناطلسدعب ےک یا ے ریت یی فرطیکل وقالع یت تساردارب ے بناج
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 ہربشد فیرتشروا کیلا ہی روطساءءافیج ءریراسیآ ےت دیگ جب ےن سا اھ ٹی سیب اکوع نلاطلس بج ایک افحو لہلعب؛ نٹ ا

 رم یک ل ست یک ت متل ار اس تہب وایو رکو ات ےک رک خن ںیہ آے ںوہنا ت تاو کاپ یک آے اک ےس الم ےس ایی ےس ےک ناور فرط یک
 رف ںیم روا ھر ش اکو لوا یک وک ناپ ب وقال ترضع رک وک شما یلعس نا شرک و رکان خشان نشان نان
 ناسا هدر دیر ی ار یے ادا و ناود فرطیکس ان شوزوب ےس عاد کک رزم کز

 سد ناجا گذر تی مد اس

 تر ا ینا یے ےس لاپ د ہو کم ایکن اور فرین سرد جفت نب مبرد لا اطا. تی ادیص نیم

 لاڈر تے لوک سوت اگلے لاو انچ ایلر کو صاحم کس ار گل اپد ذس لات اچ بد کروز ا یکے روت روا

 8 ایگ رک ساره ی بے

 ادر تری لد EES اریضودعب ےک ا... :ر ات ريروادیغ

 ٭ ناپ تہبدد ےئل سا ںیہ ےگ سح یم شے باج کرد د نامل کہی تے اور شاید کھیپ نا ےس باج کیک رشت

 017 که هرات سن اچ ۔ےک کس یمن مل اب رب یکن ا ییہ دری ےگ 27. لاو کچ

 ایل کہف توری لد کر اے ارا دعب ےک ے ر و آ

 تا اطلس درس و کس نااطاسرعف کله ورکی تیر ہموکب مان پا ےن سا اھت یق سم ضم نار ھج کلی فر لک

 یک os لاعب ناب ےک اے اےک اطلس ھات ےس یاو ایک اولب ےا نارود ےک ےرصاحخکک تور یی چ انچ ددا

 یک درون وار ےل ساق تب نور صوو ایکس فر روایی علنی یکن یب ج نان اک یار طو ا
 رواروص حرط اء ایگالچ سٹیارطوش نہا روا یکم هام قرب تب ادیب نیک ناھا بج رک ر ںیہد وےس شوخ
 تک رک نام



 لوزوچد ٤۶لا آ ۱ e مود صح... م اج ....نورلخ نا راج

 0 77 اک رکےن نام اسد زاسس یاب ےس برخماوت اج اہکس کرا صر اج یس کیا نارود سا ...: آی کس یوکرام

 کرہ لا الص ناطلسربر شک ید عالطا ےسا دب ےک ےن رکل ٥صاح تام ولعم ر ضا ےک ےس و ل وار ےک یاران را کس
 زاج لہد ےس و یکے نوہدنب ےکاوہ یردنمہر گی یدک کیک کاپ ن التتسکر وارو کیی روا ےس دوج وہ اہ لش اٹک اروا ے کچ دہن

 روتا اولاد طه ارگ لا گرم کس اپ اذا کس ںی

 اکو ب ایم اکر کالو رک ب ق تاک ےن لر

 اپ شینروص کوا فقتخرواےڑوگنپےک ںوتلف ولی اتر ےن ایا چتر وان یک وص سرا عوا.....:.تصولعی کس یر اب روص

 رپ تاب تس لو تک رکل وق اد مذ یکت لا یکتا یو تو یکے اھ س تموککے ا ےن ںگواناغ ان ںیہ وہ ےئل

 ا جرخ مر قر کرب رشید وی گوہ تروص ییا اہ رکس ٹن لخادم سیم ساس اسد یکوکروااگے دلت لو سنا اہک ابل فاع

 ہون انچ س ںی ارگت سرد لیلا روس قرتخ, هک تااظتا بسانم ےل ےک کرب اقروا ایک سرد م اظ اکشے کا دعب ےک سا

 ٠ ایک م نار ریٹ ت کرش اب کش
 تیب روا نالقسدعب ےک ےن رک ٍب لوخفآ مت حس سا روا لیئچچ توبہ نیلا الص ناطلس : کج روا هر اماکن ااقس

 ایک کت داع اپ تب اہک اوہ ناور نالت اس ریس ےس ترور یی دد ےس یا تار عرش شکن الت با گرا

 ۔ کدر ورش گج ےک کری اکہ روتر[ سنا یقین بیات رج
 رس ات کس ناامنی رب تب شور دریک روا نارگیل

 کناره یک اگ تج تدرب بیس نما ناطق تم لب. نارگیل وان نوا انچ- ید
 ےس ںونام لسی کوہ اہ دوورکات د رے اویس ناطل سد اراک یو کلمے نوتین ولیت

 نیرو اذ لو شر ےس ماشنا

 رام ناس ےک ناطلس قباطم ےک کارش یبا ےن ںوہنا نگ آک نے نادر شرواایگوہ تخم تہب ہرصاحم بج ....:ہضق رپ عااتسح

 ردا یل رک ت رش ن ایمر ےک لاس یک ارحب ے ےس رضا ک ند ودوچ دوا۔ یکن ام نا مث راس یک ا ےس نی دلا الص اطلس دل

 ۔ ےگ چ رقما تیب تا ےک تودو ابا لا »لا اسد

 ا لیلا ند «هزمورار لمد ےن لوجو ناچ انچ چیت یم ںوقالع ےک اپ سئآ ےتد یک وف نپا دعب ےک سا ےن نااطلس

 ور( ارز بم لی افج قلمی ئل رک تے تالعےک ںورظن

 لانچ بجا لاما قوت یر ےرصم نارود ےک ےرصاھمےک نالقسم ےن نب دلاعالص ناطلس

 ی[ کد تم لو« لاو تقاضا راکت لار یکن القس رف ےک ےس ڑی ےس

 گپ نا یابد 1ے اددا ناس نیلا مالص ناطاس بج. لاک نی رلا الصرب رقم لات یب

 ا لپ نر ال( پر ) من کرشب اکں ویئاسیع یم رقم تیب تقو سا ایلرکغ رراکں یقملاتیب ےن کا

 ےھت روجوم یادو ےھت یس لٹنرک ب نام ےس ںوقالع ضوبتمروا کچ یکن یر اروارادرس یس وودوالع ےک نا ےھت دوجوم ہہر یدارشزیزع

 یت کب ر شوا یتا رکی رات ج یکج ےن ںوہناےتج شیپ ےس مزعاکے اڑا کت ن اجر طا اکب جاتا گرا بسیب

 هری تیں ویی ےک سار کر یکے ا ےن ںویکس گا دب ےک رکےن وک سد اراک اسکای حس بہ ..:زامآ کلم



 لاو زو ورع کولا ل ۳۹۸ مودرصت ٦ ھ27 ۔۔نورلق ن یار اج
 مود تنا کہی ا ےب ےل ےک ےن رک پ رقما تیب ودا ب ج ر درد ٹپ اچ ۶انچ ۔اوہ را ڈ باک داپش کی اوا ں ونال

 سی تصس یش ےل 5 ے اجت کلفت فرا نرخ یپفس نما اد د
 رزانآ لر 7 روایت ۴چ یا رتا ےک جرو ن اطلس یی ےک یک ان نوردی باپ رایت
 _ یکے د یناج یٹادادحت کب کیت ازور وایو ورش کج مک کیا انانچ و

 اراک ےک رجل کو ج اھت اوہ یہش یک ا نہ یت لازرادرساڈب کیااکن اددب نہ یم گنج یک ایکن اسم . ناپ یک حرز
 ےہ زاھکا ں و اپ ےک نادحب ےک گنج تسدرب روا ےئوہرو تاک از اوہ لوساب رپ تداہش یک اوکں وناملسم اھت ٹاک
 وہ تپ ےل وے ولی“ سس ی دز بت صور رگ قرن کن اےس نویی شرکا ۳
 ان ے رپ روز ےک راوی لم رٹ جوتے کاو باج ےن نی دلا الص رک کتا ناما یکن اج ےس ندا الص ےن ںوہناروا ےن
 ورک کس قلا تی رط یا یھب ےھت نی

 نم ےن راپ ےک ناما یکن اہ ےس یارک مپ ےک ناطلسرواابآرہاب ےس ےڑاورد ےکر شنا کر ی غیا
 ےن نا یی “یار سا ایک اصحاب ےن رک ےس ڈے راو شے ناار کت سم اوتر کمتر کت بج تاب تساروارہ ےس ناطاس
 روا پس رعد ید گرام اپ نا یک یخ آے مقےک کل ےک کوہ ےنپا مج 2
 ےس رکو روش ا ےک پا سا نا را اطلس ےک یک سا ےگ یی درک را رد و لمس لا
 اکو رو

 اشلز ذ ب چن انچا یر ورو کے د ناب کن اہ سیا اے ۓار یقاقتا ےن ںویھتاسبسےک سا چانچ ان زار یک 39
 بر رنو اپ لاو شم ندید ادا )یاد اپ تروا درم ل 0
 _ ےگ ا داران رازن ںی باہ یں وییل نا نارکجےک ہملرروااوہ لکی ام

 یک شروااوہ لئاد سیم رقم لا تب رکن اف یل لا نب علا عاص ند ےک عجب سٹ ھ۹ا ج ء۱۹ دعب لا دی ںیم لات یب
 هی رت نور اگ اب ےل ےک لوفاملس اید ات یاس نوت

 تہب ےل سا ٹیکس یو یب ایز ےس ںویاسیم ںی وصف رگ رقم ےل ےک ےنرکل وصج یف 1ڑ نک یارپ ےزاددد ےک مرتا تیب
 ۔ایگامدرکریق ےک کرا کسی ایت ےک رک یاو مروج هری ایا وہ ںی 14ے لج یر 0

 عمار اد سس عفت لو وا نقاب :ارجت نو
 “ے تہب رواہ ےک وہ ریت اےک رکن ادارارج ہلوساھت ایکاداہ خاک ویمد راز رمان نالب ار کس طر کج سیب توکل اوج و( ناد
 1 ایراد نر رایاد یی ےن ںوہنجےھت یھب کلو دوا)لی گرہ ےس ںاہو نکس واسم رخت ی گیا ےنوءارھا

 شریر نا وہ یخ بار نان اش ور ےئوہ ےتاکر ےن نیلا اص ناطلس قو ٠ھ یک ولا نب علا حالص
 ات یک یق ںیم نان ےک کرام ف کرہ وش ےک س /اے ہول صور ی ر یار ید ےناج تیبحستاودو یاب ھا س ےک مادغ دوا ں اور کونے ا

 ایک لو یچ وکو یری د تاجا کس اہ تی امام کس 7
 رکی ےپادوی یک لا اھت اکا "رپ مع کج ھج طانرا سا ایگالچ ےس ںاہد تیحتاودد لام پا یھب( پو )من الرطب

 ی درر یا ںونالس ولقد کے د تنا ویو درک اهن کرکے اطلس نان آے الہام

 لر
 7 رار نا انچ اک



 لاوزو ر۶ اکی ولا پل آ ۱ ۳۷۹ میرج ےہ اپ نورلقن ياندا

 بارکد تان پور یا ےک ںونا لس ی وہ یر اب یلص یکے وسپ نر کی ا چپ. .....:.ےسر قمر نا عشر وم
 هرو امش لرقم کاک اد مے نی لا الص اف سند سرما تی بسر کد نوک سر را رس

 تیم کا اد مکے ناطاس ر حا ےک یا ۔ ایگ ورکی سرو ںیہ ا١ز لاق یورک رر تے ں وہم کک ا ن ںیہ ںیم اج ےن الرس تلاح یلص ہرا ود
 _ایگای:رف اص گاپ ےساےکا رکی ئافص اہ در انچ ۓئاج ایکف اصد کاپ یو ترا( مارس )رس کس

 دال شا له ایگاداں یو رخ دق اردد ےس لونا ا :باطخاک مج ںیم هرات

 واین ساره کورس لوس اين ایم ےس زادنا ساوکمالسا تمظروا تالاھ ود ہوجوم ےک تقو سا سیم نسل د
 ایل نم فلک

 رب اه ےس لار لپ تاپ دم دوا یب زالو اپ سم سا نب دل الصدعب ےک یہ... :رچ مالا ولا نی دلا الص
 ایذرکبصن مم یتا یس و سم سا ذہ یا باب هرکی ےک نہ دلارو ناطلس یش بارک ا بات ےن ںوآواید ماہ
 مکس ریس نوا سو ہاکی صا رچس ےن رھپ ایگ

 00 الا ےس یا ےاج اب دا اھکاےا ہر مم کنوجردنا ےک ظن کا دمھع ےن سا. مرک کیف
 رک بت لاک کرک لا روا 2 رک شوخ اھب ےک ےن وسرک شا رتوو ےساروااھتاہدرکح ور شانچپ ےک رکی دوچ

 ابا مر گپ سام سا ۓاج وہ دن میت ناچ ےہ ںیہ یک اپ ور ےس کا کت ےک لگد کس رگ اپ
 ۱ لایدادرٹکاےا ےن ناطلس ےل سا اھت شی دنااکل اےس ںونارمس رگ )اھت

 نیکی او ۓئادرکر یتا رو ںیم اناخ لہو ےن ناطلس اوہررقتاکں وی راقہہداذحروا ےگ آں اہو ےن راس ےک دی آر ب
 رھپ سیلدی رخ ےن ںویئاسیع یئاقع ےک ںاہدکوج یی درکت شیر فواد تس یس داد اج پا ےن نی و بجا س080 ە00

 ۔ایدرکر قہ زنج رپ ںوخاسیع یت ام نا ےن ناطلحس

 وم واریت یب یکم روس وا ابر ںیہ 7و ناطلس کترخ اےک نابعش اب دعب ےک کل قلات یب ... :گنب روس لری
 تسرد لیک اکتیو یر تب سا ی سیا رام ھا ایگ ی اک رکو ناور ےس اپ  ناطلس ےل سا ےھت ےک

 ۔ایدانبامفدرم زج کال تست ی اپ ںیماد ےن ںساازہل۔اھتردنمسںس یم فارطا نیٹ ےک ل 7 ۱

 ںیایداپ ےل ےک کج ےس یا ےک رک زار نج ود ےس ںاہچ ایکمئاقہی ہلیشدنلب کیا ذاھو چ رومن ارداایچپ ںاہووکن ایضمرء ۲٣ ناطلس

 کاتدا یک ج کر اپ کر اہ ےہ کا ایک ر نا متر وا دام کور اله سرو کرم

 رکے نوت روا لاو رک کک عج وفا یل ل رکو ا ںی ںولیصت کر وص ے اطلس... زاغآ کج لر
 ےس اکہ ےن ناطلسرگےح ر ےتک ود ےس ےناج اپ ےک لنک شیکں وفاملسمدو حرط یا ےترکلمتے تار یردنمحےے چپ رب لول
 والس رای رس. تساوی یکی نر یکبار رم

 بق اتے نازی کا اید جسد تو ات کیک تا هند قروه بیم اکسل لو ناپ

 اید داور ا پس ناف ای لا زر وا هک لا کوب کم

 هوس اس لو تیبا لقب لو لک رک نگاہ رصاحے یش ےن ناطلس....: تالاشم سیم 7
 اترا کرج یوم 1 یے ےزاردرودروا۔ےھت ےس درک رن ت اودد لامانپ! بوت نار حا د



 ازد کل یالآ «ra مود ملم نودلف بارا

 ار گے کیچ یاب رگنایکء روشم یم ےراپ ےک اور ےس لاپ ےن یا و اکے وہہ سین تر مشی کای کن و ناطلسبج جت انچ ۱

 نرش اچ گرید ت زاما کن ےنرکم ادآک نم راھ کا اب طی فیبر شش ساق اد ناطلس ےئل ل 2

 ٴ۔ایداتب کی درف نا ار اک بدر راس ویا شاخ پا ناطلس یک گپ اولا روا اش

 اڑباک نا ےن سج یھی وف ۓل ےک ےرصاحعےک دوم ےس کا قو کات اوہ ایکو رص اھ اک ن القس ناعم توں :رضق رب روص

 شورصاححےک ناقسکتقو یاهویاوگس اف ےہ د ناماوکن ی دلا الص ناطلس لومت 2 سا یھٹی ررگرتب دسر کن اےک کہ رایت ت

 ۔ایلرکض شرک د نما ےن ناطلس ین انچاھت

 کیا ےئل ےک ہرضاحم ےک دصروا بکوکہ اف ت قو یا یکی دق شپ فط یکن القس من ناطلس بج ....:ہرصام اکر فصروا بکوک
 دف حلق ےک اچ ایک وت ںولمتےک وزرگون و روا ورگ ار کت رص اکو رص اھ یار کہ ص ای اک اے وہ یی واتر ییا

 لام: م ں اہ و ےس ےک تے نرم کج وج یک و رت یو ےک نورا برو جادو کس قوا

 ر ل ا زرا و اےک ارے ںاہیب ےس یگادر یکں و رک ن اطا

 تارتس ید مووی تمہ ےن رکو رای اک کوکی فوج حروف و کا وہ قا ویب وکت ار یکرخ کس لاو... سا اماں وہ

 الص بج ۔ ےگ سفیر ولت کت یم ٹول ل کار خروار یھت: ےک نارواإی درک مرکل کن کک اے لق ےک ں وہم سچ انچ یوسو لٹا ںیم

 ےک یھت نام اردک اراک رکھ لقرب ےک الط یک ےس کارا ےس د: تاور ےس دوو کا ہد تاچ 6اک دلا

 اکل اریااوہہتاور فر یکب کالی جک کمری کمکی بجا اخر چ ومر ناک

 درک یف ےس ارگ یارو ر صام

 وو ام ےک کر کردا رغ صرعات کوک لت کب وجے اک ںی ل وقالت ی ےک ںوزر گنا تقو سا یاو نخ یکن یم دلا عاص

 عم ردوشرواا ید ںیم نامکی کش من امن کا او ےن کور صاحم ےن سا واک وہ ںی ںیہن ند بج خان عقب رسا یکاب ہر وا یکوکں یم لورٹنک

 ےن آےک یا یگدداب کرا مرپ تاح ساروا ےس کر O رد اچ ایگومناور شد سیم لوالا

 ۔اھت کور ینوریکاطناروا لوقالع یش ودار اراک اروا یورک ورش یک رایت ید ن را نشے

 وکں ونار کک فارطارواو زجلا ےس نادار یم شو الچ ےس نشو نیلا الص راہب کوم ےک ج۵7۰ گرا

 بر یک /اپوروااوہہتاوردار کالا نت شیپ ر ہلا الص انچ کل, بسدچناچ ید تو یکداہچ

 1 عمل ا ای آں ہئاو ری وچ ہم یت انچاپراتر کلپ ںوقالع ےک نا ف کس رے کا اطنادوتدو دعب ےک سا

 ادارہ شو ارگ تندرو وچ انچ وب ین جز

 رفاهی یک ناسا رکے فذ کاپ ےک ا لیٹ نب روض نا .mE (i ۔ریآیکل ین بروصنم
 نوری دلا ئالص با۔ اتا در ماشاروما یہ اھ اےک سس اےس باج یک ئم اداشراپ یر وات نار مک رونال ےک ںاہ ور اھت ایک ر تر ب

 الا ڈرو زی ی اروا ےب دات ارفف یک ف یکے زاروا ای آے لیک هات ازم ںیہ ےس ات روج الپ لوب مادا یم

 ۔ےن رکن رپ لوقالع ں ونود ناوک

 نوه وہضموو ےک رکی خر ش ےن ںوزرگاےک ںاہورواایچپ ںولرطرکوہہناور ےس ںاہدوکی والا یدامج یکن اطلص۔.... نا ںوطرط ولت

 ناطسےش اھت ل مند ضااک نا ںاہو۔اھت یجب اکپ ورک وادذف یبا ںی وت وفود نا بدر ترس ناطاساچ- ۳ ےل وان سی

 باید او



 لاد زور اکی ولا آ ۳2۱ ۰ مودرصح ... شش. .ننورلغنا یر اچ

 ا هاب لس ناطق لک ادا ےن ںولاودہعافۓن ۔ صد دوا اھتای درگاہ دتقو ےک ےک قم تہب ےک فرم گچ اف

 دایگئاقم ےن ںوئاوک ہی )لی وادف ولر کک ے واوگکی شرر تچ ےک ار اه تارا

 نابوتتسار یئڑاہپ کیا سکی دو ایک ئاتس رک جی رانیبدنلب کیا ےک تک کہی رابتسا )علت ےرسود ےن ناطاسجاچ. یرج

 ںیم تو کیا یگد وک ی] فرصت سی ںیہ تورد کک تہ ےھت فرط ساب رود روا اھت رک م فرط یا ےس اروورواے تاچ لج ےس

 ۱ داتا رنگ
 ن ںوہنا بجر یاو ہ زارنا یار طوو ایبک یب یب ےل ےک وارا کن داش مه کاہے اراک ی یک ےک روا ۱

 اہ ےتالچر یت کوم ےڑٹنکرب ےج ےل ا ےک ںویتشکی ہا ےک ےزیی یہ رواے بد لپ فر کب رخ ہد انس لا اکں ول ےک نیب دلا حئالص

 کاک درک سعاد ےس الر ھت چیچت ےک ساروا یلانب لیھنکیا یکں ولاھڈ بناج یردنس یک تسسار لا سبب رلا حر اصناطلس

 او یضاق لپ ےس ناال رک ج کوج لغو معلق یمرخ و اوج روايات ںیم ے روک ار

 ناجا وااو ایچ ےن یا درک و الج بم اچ یکی اقوا فاکس ارور اس یاسر نوع اف نویسم یت یک

 سس مکن اس لی ی نام وتو تکرار فک اف پور یار گدی د ناما یک

 تنو ا ےہ آپ ےک نیہ دلا ال ناطاس 2م ےک رانا ےک تعاطا ین ارام رویم کس شر. :ررقناک ام لی لبج

 ایداد روش ساروو روف ےن ناطاس ےل سااھق کشا دب تارے ےہ ےک نا اقبالی اید کارا ناطس

 اپ لک باہ قاسمی نار الان نان لاو ی ور

 ایک ںاہو ترش 1 لو لا دام روا یکی دت ںی باپ یک ق ذال ےن ںا وتی ت غارق ےہ لبا م لجن اطام بچ -2 لینا

 رکور صاحب اکںوہاےک رک نفری بش ےن ںونارلسمرخ انچ: ںیئکوہ روصحب ولو سه جوا کیا پد حاولا یس ووا ےک ریش اب

 دا ڈر اھت ےن ہلیج یشاق ںی ںیم یار یکن ظن فاص یاب رہ یتاوک رو یل ےس سج ےنووھکے فرط ین وکں ولی فن ارلس

 روارادناش کس ارگ اگ دکن امور برک سس سی لس عفو کیت یا ناما کن اج ےن نوا

0 

 اقا تست لعاب نا

 تخت اژ بقا لو بش گزار هی یراکن ایم سم هری... :ناطلسروار سفا یہ یسڑلص

 یر دواویڈ رقم ول اپ کس ناطلسرضا یر اکن اچ هک ےک رے لاو 4 اروا شارا

 ۔ایگالچ ے ںادودرچخ انچ اد ڈ بوت ےاروااید باوجز یم آت رات اڈہ ریڈ کس ا ےن ناطلس رگ یاو ےن کیک وم

 بم ابا جت اا را کرار کیا 7 2 نوک

 ناطلس گی ربگت ہہ قدنخروا یھ اپ دادعت یک ں وایت یکں ا یوم یے ڈاہپ ےس بای کل اش ف رسوو روایتی داو کروا یری یا

 اپ دریل کر سکس داو ہد انچ ایکن اورو دلار سیم نامی کر ای ےنپاروااید لاڈاڈب یھی ایپ انب یک سار گن ےن

 ۔(اگلےنراپ تمجرھچ یک امر بند یو. یر مدام نب رپ ے ناروا را نقی

نہ لیکن اے وہ ےس رز نایمرد ےک ںوناٹچ روا اکل نو ےرسود ےن نوا
 29 روا رک گیج دیری یل رک 

 مقوا وچ روارئاخ ذ ےک کار وخدوجوم یش ا وروا یک

 چن انچ ؛ کک نام ناما یکن اج ےن ں وکی ئتیکہندنب کن یھیدعہ ےک سا ےن ںونلس رگ یکن قر جاوفا یں اہودعب ےک سا



 لاو زور اکی ولا ی rar ٢ : ددر .مششرلج ۱ .نورظن مات
 ۱ دا ماسه سيد نا اکسل ورک نا نر کس شل وب حر ید ارت یاس را ید نا ناجا ےک ا اش کش را تیب لا ناظم
 2 َ سا دای اک اچ نپ 3 یک م ںوقادعےک اپس عاوفا ناملس بج رم یک ںوعلقرواوجپ
 یھت رط یک یغ ا اروا ںوقع یکے یٹاس آج ایپ تساررادن اش کیا ئل ےک اس کت نامه رک وں وجلس نا ےن ں وادا ال

 تا

 کت شب بمب ساپورت نت یر الا یدل ےس نوب حاق ےس نیر دلا الس ن اطا حب ےک یا... 202٦
 لج تزا ےرنتں ا ایکءر صاوم اکر غمشی روا ۔ایلرک ت ےس یناسآےسا ےن ناطلس ےئل سا ت ےک و ہر وصرخ افر کز وچ فی یل
 ےل سات اب سینک ور کی واک ںی وا کالج ےس نا ےن ناطلس ںاچاھت کن تمار باہ یکن وہا
 و یم یکے ووا وتدل لت یم تروصیکے نره روا کد ےس نار ےک یک انا ےن ںوہنا نلارود سا ےہ ر ےت کت ظا
 یری درک اف جا تل کند نو مي سکے ںوہن انچ یک تادیات ید ل اڈ بکر ںیم ںولدےک نا ےن اھت
 ادراک نوا را رد کف ید نسوز گره کندن یف

 نو رگ اره اد سلب غنی ےنپا ےن ناطل اردد ےک گج کرا ب 27 ار
 علف راس وہاب ر یھچی دق نام وج وم ںاہیایدرکو ا کل یم رخ آےک یو الا دام ايد بس ناو شکل ن “رر

 ےگ وہ بس لوا ییا وا ےھت سیب لورٹنکےک یک الا

 نئایمرد ےک ل وفود ناروا اھت تاو ےس اس ےک یم افا کو ج کی دتل بام کی رب لتس ناطلس روم راف ےس کر --
 ےن ناطلع اذہل۔ ےھت ےت رکا ید فلک تہب واں وارا ےک ےک لابی یھب ٹچ ےناد 77 ےک یصاع اد
 رضا تمار وا نوت ن اکو تادف اہے تس یک ر شروا بوج لا غلق ۔ایلر کور صا کت یک اول ی الاد ۳
 لپ رھپ ےک ناےس ہیک رودروا از تب کمر نت ژل اڑپ ےن ناطلس مان ۔اھتت اجتسار کیا ےس باج
 ۔ےت راہ ںیہ اک

 لب ت بس ےئل سا ےگ یس ڑل گپ ےرکنددعب هد کر رواج لک کیر فص سنا
 9 دانه و مک ےک ںوناراس لا ایگ اچ فرط کو لت ے وا نکا ںی گج ے نا ےس راک ساردادددوم نب یگز نیب دلاداک

 اقا کج ی والس را سدان وه کس اج کی فاس آب ے ںاہج ےت چ که

 یڑس تی ئاچنا نی اھڑچ ری وادتسد شام کنار را اوتر ڈے ںرط یا بج کہ تسوربڑ
 ےن نب دلا عاص ناطلس ت ایک وارا اکے س آباد ےن ںوہنروا ںیُکک نت ج اوفا بج چنانچ ےس تاب تم یکن ایج اک اروا اطلع
 روا وس نا یس اکن ید لادامقدھب ےک سا ےگ ےن رک نج کل وتا ےک پور یھاج دریغ انچ وزاد آوا و گے سودروا سی ا
 ۱ یوم لا دیک نونا ںیم رھا سرو سفر زار رام از و گچ تسورب زنا

 کوب ےک یک ولوو ےل یا اھ ایک وزیر نا ہک یک ا ڑپ سی تمضیکق رش: صح تاج وف نارلسم ریس 1 ۶
 لوک ملک. بسروا کو لاو هفت وہہ ےترکبقاھت اک ںوزیب کو

 ےن ںوہنا بج تک نایک نامش ور انس اپ ےک ر بنک علق بجے رکا یک : براک



 تا سس ار یا )اب لاد زوور اک یول یل آ ۳-۳ ورم... ھ2 ۔۔نورظںیارات
 اد نام مکه وہ ہدز فوخ یم هو اره رای کل فی یک واتر رم تیکں ویئاھپ ناملسمانپا ے7

 1 اداره یر نواب ورک کرافت نون وب ؟باصع هک نااذس ےگ کب
 روا رک یر ےک ناطاس ویب یک یک اع ماع کتری دکل بوش تاب بیر ےک ہیک اطا بج روا ےک عش کیا اقساط

 کتیا با سایت ریو ےن

 بیر ےل کیسا کوج کاپ ےک ب ده یاس ید مدام کیر دلت یک ابرو ولت

 ےک لا یاروا یکی رت چ فرط کک اب رد ولت تا ےک عی وق رک وچ اہو تسد کیا اک عج وفدعب ےک ےن رکممایقہصرفزکب ےن سنی ات
 _ےت ےک اہ بھر آل اہیود لب تااح یکے خب قم کور فر کا ضیا آں اہد لب پشج وان

 ۷ کرج علی السد لر رکن. کن عآد ںی نایب ےس نافاس

 اچ ا کے ٦کے س باہ کیک ںی ککے رک ےس اب یر کا وت یرٹچچر کپ گنج یبرسود۔ایگرگع رب ےس
 <پ عاقل جرراہرواابد لات با کیلا اطلا ےس اہ رگے د ناک اج وکن ا فرصےن ناطاس کک یلص ےس لوہا ےک د لایا
 ایات

 ےل سات بی رقت ہب ےک یکا لیا لق یادم ناور ارغب اتے کاب رر ےس مک ناطاس نرد لاداگدب ا. 2 ارال
 رنو اف حس نکی ھچپ ئل اات ل دادا کچ رک یم دان ق ےک ماھ لاب یک کرہ تہ ےک اطلاےا
 اچ مپ عرف کس لک سر و سا ییا یا پی نون و یادم یا اوم
 درس نکات £ قیر ناسا کن اچ فرشوک نا ےن ںوناملسم
 ایل ےن ںیم ورک ارکے د لک رسا

 پاک آل عالم نا ذوب لو خوار سانار لک کریک ا احا ےک ےس کس لا. ےک اسا کاھ
 را ور ارت مس یک لوس کس لا شدی اپ ےک لاج اگے درک دواں یی دیت نادل ادد رک ایکو دعو یکی دا
 ریانپا ےن ناطلع۔ ربا کین گن ئل ےک ےک روا لن ام یونی ک دنب گنہ ےن ناطاساذہل یکی رات کبد
 مار نقاط دزوا ال ۴تب لعوکن ابش ٣ن راطاس رعب ےک ا اس در ری ناسا واااوھا فلع ےس رنسارک یگ
 ر ےک ٹولوکل وقالع پا ےنپا یھب

 لو رر اک ق المارولاک رایرط یز تہ تدللس یک انا ار کاذب ےس بس اک ں وزی ردنا یم ےنام زا ...: اظ اک نما
 مندان او سس فسا ابد اھت ایگ آش

 مقیاس ہروسدی دم ھتاس ےک ناطلس ںی وج امت نا ایگ آن ضش ےہ بلع ر لا عح الص ناطلسا انس نیم ما نیب ھر مما
 تارک لام تہب ےس داری دے ناروا اب ن نگاران دمت مش داد کر ران
 روش ناو شوم اد یھی ھا سی سکی وک کرک م ی ن اے ناطے جد کا

 ٠ زا ےن ناطے دید تز اجا یکے اجوکع وکو روش ےس لوگو ایک وی نش ولن اضرب ناطامب دام ۶6ن اطلس
 ل کرل رله رب یا ال روجومنایمرد ےک لوریش السا یل یو“ یج کرکروا دفص: بکوکف تب ج به سو سر الا

 ۔ے تدر



 لابز عو ۶اک ل ولا ل rer مودرصح . شر. ..نورلظنب اترا

Ca E E aکو یک و مت خس سا وج کس  

 کرکے یار چی واھ کاتب ںی تملک تاور وش ناک کلو عاب ےس اے ناعاسیئاتچ

 لا های نوا اچ د د ےک کار وخ ےک ناروا ےس کیتے او کرک اکہ ر صاخب

 اب یس آب ےک سا ید رک او ےک نم دللا راطص صاف ےن وبا کا کید كاا یکن اج ان ان انچ کد فصروا کرک قت

 ردوا ید اق اباد کا یم ے الع یاد حا ےک اھت کی وتر لقب ےس بس شش ناایفرک بق ےن ںونار لم یھکرپ ںوعا رود

 7 سرا مس ارب ےتالعےروپ ےک کک رقم ا تی

 نا یار ور ار اہ فو سین لاو ادب نل ےن ”ے رکوع اھ کر مراد یہود کت اسد ود دای شو نا

 وت اک ےن ںوبنا سابق کن وہ ت کاپ کار وخ شی مز صابےر سود لری شر
 ۰ سس شرور درگ

 ن هاب له بکر. لوزب رکا تو ںاھت اھکرر کہ صاوماکد خاص اطات توں... تا کک یک یک

 اف اهدب فرط یکن ای ےل سا کل عالطا یکدم آی کک کس اےااوت نین ین هرکی ےل ےک
 ناطلس یھ مشادد کس رسا ام لینوکس اد ۳ نزار

 ۳ فاوموکں ولید ےن ناطلس یک ساوخرد یک ھر ےن کیا ےس لٹ ناارگنای دید ماکت لوح ناطلس۔ اگل دفص اپ ےک

 ۔ایلان کیری

 نانا ین اجو نايل رعایت کس ارد اج لاہوروااوہہناوردوخ ےن رک ل مج کوا لت نب دلا الصن اطلسرعب ےک یسا رقم کول لق

 بید لر شا ا ات کاپ تم نوت ناسا شل رویا دیو کد

 انا کت رع لوط
 0 2 ناضل زوم ور ش گنی ہرابود دعب ےک ےنوہ تپش اپ

 بم فو ردحق او و رر ےن یل ولا نب هللا الص ناطلس عرط سا یل کمیل تست ںوہ ناروا

 ےک کی ب

 ے ںاہہریشانچ۔ چیت یف ےل ےک ددم ناپ ےک ںویئاھب یبا ےنپا ےک کو روم ےنر فا راد سرو. راک کی ی

 فرماید نا رک ترک تر تاک نویی او نم !بورک لک لار سی

 سا سار دا اب کاج نس رر قا تیم نما ےس بلوک دلا الص بلے ب ت ید راج تروس مخ

 اراک واک وراد ےن

 طزرا اح ےک اص او ناو مک را فیقش لن اطلس راہب مہک ے۸ رھا ےک سا :ہرصام کف یق اف

 وف آلہ واھ ن دتر ن اطا بج چاچ اتزاہلاھرواراکم ووی ز ںی ں ولا ۳ بس مت لوک

 ےک اول یاب ےک نیر نایین چرا گا تابم ےل ےک کک گرخالا یب اج روا ایک ایت اک ت ہک روا لغ

 E ر و ن! اط ہےکہ دعو ناطاس یئ انچ گود اوت ےک پ آے قرب ےک سا

 تفت کس قلا یک اش نامید مینا

 ج روم ےک اترو اپ هک شرک اضر مت لوقانع_مددکل الا تا شعر اک ع اوفا یس سروص

RÎےہ ںی و ا اک و باپ  
 ےن وہ ودرز فوت زبر معا ےس سم امدارم حر

2 ۴ 
 رو را تساو تن هرز روا ال

 كي



 لادزو خو ۶اک ی لال ۵-۳ خود صح م تشلج .....نورلظ ناں راج

 کنت کولی ےس اروا ے ایک ےس زکر توت یک ر ےن ناطاس ےس ہاشداب یگرڈف هم اش یر آداریا یکے ںوکراپ ردن ںیہ

 اھکر راج ہرصاحر دا ریہ دیا ذہ اکا وہ رخ ہر یف لغد سر کی اونا وچو رص ایک یتش

 یاس سام وار واتر مارو یی دم فرط کک فق ےن لار ی یگ ت دم یک تارا :یر فرما 1 انرا

 ےس نسب لک راک یک اوکناطاس عر سا تاچ تہی زم ےک اچ اڑ وھی ارا ےس ےس کور کک

 8 دوم ناطلعروا 7 درک یقرک شو تا ذا انام نوورھگیدرکےن اول ے ےہ دے لںولاو فرقشو ادکا ایکر ور واایلر کرا ۳

 ۱ ید رک رور کس راد راک

 ےئل ےک تنازعے ویا روی نام پت لا :تسا وی

 ولو ںیم جاو ہل اقم ےس ںوناملسماکن اریخ انچ ۔ےہ یگوہرہناور ےنرکو راھ کاری یک

 یوم اک ای لاہودوخ ن اطلس ئل یا یتاوہ ر یہخ یوم سان ییا اک ن اطلس ں م کج یا ۔ ئل رکر اف کوہ یلص تاک

 . ۔ےئ ماظظا کی ےک

 یی کنار الا ےن کپ اک اہک لویویلم کو ہراوسرم ے ڑوھکند کان اطلس انچ : :تراهش ی ونار سس ییا

 ےن ال سجاد ین ےن ناطلس یم انچ ےگ ےلچ سی ےتالع ےک نشید کنردناروا ےگ ھڑب ےکآہدازہلےہ اتہاچ تنیس ک

 ۔ے آیہ یادم ورک یک رضا ےل ےک
 ےک دالا ےن ںوسوساجر نا یوکں وسوسا ےئل ساے یرآ وف یڑب ےک کک دور ای دو( وج ول نارام بج ےن یر ا

 1 اوہ وکی والا یدامج ہ۹ل ای درگ ش ےک کلرک کد ںی وادخل “كا ںوہااز ہے کے ن ل و

 رانی تس لت نایب ف رک ب اےک د تس یارو یکے فطر نیبدلا ال ناطلسرک ر ..:ماظظااکن اطلس

 ریٹ وہ ناپ ےک لنا یھ خوف وااھت انا ا رکھ رص کا اطا بے ِبوڈ لیردنمس شہ رذوس کیا ےک ناروا ۓ وہ لو منچی ول

 ےس اج ٹا فرط یک ات یک کرم ےنپاروا ےک کرم اظت اک تظافت یک دور ت ایگ واب اج کل تین اطلس راک گپ برم لروص

 هساهذگ ربا تستر سام هک تایر درپی راک ارج یم ںومیت زکر مک اس 2 مار گور اکے اکا تاع

 فل ےل ےک اردا ےس اج ایت ےس لولا یہ ارپ ناوک ر اتر رک و مکا کد الطا ام ےک اک وک رو ںئاغانچ۔ںیہ

 ےن ںوہن این انچ سیم ےن فر ار رز مچی وزیر گو درک ایک ف رن ا صح کیا اکر کش یا تام وب

 ۱ ء ےس یف رطع اد کار کد اپر یب ےس نا
 ٠وہ تسکقکں وناملموب ےک گنج تقی انچ ليوان ران کر

 شر هج چچ ے نایک ملغ لے نالہ سمت راد کیر اب جت یک اکا ےک ےل وتب ںی ںوہاگن یکن ا

 2 ادر یب نچ اوان اے اچ ھت ےک کر و

 هه سر منم جت نو گن اوج ھت ایکو آے سر با زیا ش روس هچ رز ....روصش

 رم ےک
 ۱ ورا ےک ناروا وہ لم

 ناروا یا اپ درخت وب کیا یکں وب ںی ات ی سا لا رک ابی یر قلم یو ج ناطاس

 ات یدو لاب راشی اپ ےک

 هک ناروا کمپ روا بهار لایت تب کس نا تایل رک سرا تی ےن اطلس بج ە :لر2 کج ل رول



 لاو زو نورم کیل ولا لآ ۲٢ مد نور بارات
 ےن اپ رات کوی رف رک تام کس لو استرس "کج ںاہو یک کر ردیاب روا ساب رم ںیم ی ایل ی اہ ہی اوب ی
 تورم نال ےک کنی یس ا شیوادنت اکسس دم قاتل تی لات بسا امری پاک وایت
 نسب ںوہنا ل 7 قاب رپ سمت تار شا 2 گیتار کی سو
 فا بوم تندر لر سن ےک شوصرکوہ رات یئادذ حج وف ممے جر چ اچ ایک رت لورد لام اشا ےل ےک گنج یکم
 ۱ ۔اگلے یر ترا ذسلساکداردما

 و ا ایکل صف اکے رضای ںاروا یگاور فرط یک ؟ کم قتل لوبیا نا شرف یراق یی
 لات لوآ ei اے اناا نادل ےس ر ےل ھت تاک اےس ڑیب یک روطےک طفاححک نا ےئوہہنادر بب تار یف ولج ر۸
 ۳ ۔ایگا بجا رخ کا امام

 دیسک فال ذس لوس ین ناتا ےک رکی وسام ےک ناک ت ارگ یک نی لا الم اطا
 واں وقاص ے سا ی رکی رتب کا یر رن ے ڑی ی ر داایل نچ تسارارمود ےن ںوناملسم ےل اے رار اوشوروا کنت تہب ہتسار
 تاک لینرتسار یر نم

 تاک تر شربت روا های روال ما اه اسکناس نر الص ناسا: :دابچ تو یکن اطاس
 ےس اروا نا کر ہہوا رکےن رکنے وام ھن اعام ے چ نامے رھا ی لک کر اچ لو
 تب یلاور وب نارو ہے نا۔ ےس وص مر مشدوصگ وو رک کور حس ےس ارے ونال آر رکےن ںی وف و

 یی سین سم مایا یتاپ ےک بج رد ام ےن نی دلا ال
 ںیم ںوف نار لم یھت قو ےک ت ار روا یر ڑی ےس ںوزہ رکنا دسر س ناطاس قو: غروب اکن ابعش بج :غرافداک اکع
 ےک د تب ےک ید ےس نی دلا کے نال ےک شرم کس لیگ ادا دہ ات «ےا
 ناطلسروا۔ ئی وہ لخاد سیشن راس ےگ وہ باقر ںوچ رومےک نان راس وا کس پت نو دا (لمتسورب زاییاوقتاس
 ںودرکےک یراوج اجر کشش نا یار وان انب دملاماستر یما ےل ےک لب اقتم ےس ںوزب رکنارواایلرکم ان ادوپ رجب اکتمحازم یر ےن
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 رک نر رپ سگ ا آل ےک کج بج ناملم ندےرسود اس بریم
 _ ےگ وہ توفت لوت ےک ںونارلسمووروا کوہ سج ند ا ذہل۔ےہ

 یکن اطلس ےک ناروا درک ایافص کل وی رم ک نر رات رد ین اش انچ 2-2 نام لو شیفت پرده پر ام تو و سس ص۶ اق ب ۶ے کن اطار
 ایک ولس اھا تہ یتا اردک افا تین ربا نا ےن ناطس زی انچ ےل ترف
 یر نماز یل ع الطا یوں وزی رکا ار ی اوات حروف ییا ےس رع نہ ر دلا الص ن اطار رکا / ےک کال
 ست ےک بلع ام بين لا کن السا یر یو سلب و
 سرور رکن اف "رج کس لباس نویی سرب صیاد کرد یاد ےل باقم
 ملت ید روا شاید اچ یا کیا تہب صام

 یب دل الص نلاطلسر کن ی ادرک کال وام وز رگ رات یش یک ناش نارد یا :تداہشیکں ورڈ ا کس خام

 اتے رر ےے ںی



 لاوزو عی۶ اکی اپ آ ۱ ٣ مووصح م لج ناپ نوری ترا

 یحی چ انچ اقا رک لا نکات چاپ نمک عرف اطلس لو. فر یر گنشوااوہراوس
 ۲ م م ےک دہ رار وایو مرو کب لق اکر کشک ناطے ںی ےس ےک درم یکتا نیہا ئاخ ےپاےن ناطلسو ایگاپ کدع

 گو ہدیبشہ یراکب لیٹ جاحرواےت یئاھب ےک تفکر یش( )٣ نادر نب ییہ یما(۱) سم نر ضا ساز

 مام روو یل ٹول یخ ےک رکر یہ شوکمارزو ضش واایدرکذ متی ھچرپ ہمیخ ضامن ےک نیدلا عالص ناطلس ےن ںوزیرھ زا :ہلم ہک یاش

 تل اور گز کس آی اپ گاج روا تگ اھکت سنو گاج اپ مع وری لاو لا یاد نزن لا لا
 _ئھگو ہادج ےس ںویھقاس ےنپاددےھت

 رھچ ید لیے ےک قردنض ںیہ ےک کلپ ںوزیر اے ناد کس آن ریدر کنون ردیاب... تا اک تر یلص
 رن مو کو يک باد ین لس نرود لاک تا ی رگاوج ادا آیت اطلس رجب ےگ آی اس ناما

 ںایدرکم کب سرکریھنکں وہ اس زہرا ےن ںوناملسمپ قوم ا ۔اھتاوہایگے یی وک وف یلاد ےنوہ

 ساب د یکم لے سا ےس ناطر ایا رکا را ودوکرادرمےک ےہ وادف پو رکے وزیر ںوناملسم :ماع کل نیر

 ںونارلسووالع ےک ادای بد فلک لا رووا وشال کن اروا ایگ ای درک وکں ووم کا مات ل احر اھت اچ رکا وک ا تر مود اطلس لیپ ےس

 نیک نیو مور کنجہداب درہ ے آں او ےس نش توا ےس ےب ےک ندرا ےایرد ےہ مط یاپم ساب

 روا یہ فورم فسا نا امار نام ی عطا یکے ناچ ٹول نام اسانپا ںوھاپ ےک ںی وکں وس“ نارورےکر عم
 ۔ےہراطوفتےس ںوھتاپ ےک ںوناملسمۂ رم سا ذہل یر کس اےس کیی کودک
 یار لا ن الص نالطلسا دہ یک وھپ اد ےس ہعو کت کی نوش کیر گن... یو گن یب لا ح الص ناطلس
 و یدو روش یک یکے ءابطا بج م آء یوو روش 9 7 ےہ ےک امو بآل رپت ےن تو یکاراءاوہر تہ سم رای کیپ بت

 کای جم یک یکادر یارک کروا یک کواس لاپ دواک دالا نامر

 یر پا فرط درا سرک( درش تا اتاےک تشافت کا ےن ںوڑی ادب ےک یگادریکں وناملے اک ....:تاباظننا یتا
 ںونارلسی که یئانب یمنی یم رط یں وراوید یک لقدر اےک جرا وفا ین اوو الع ےک یا یل د وک یں نفت گچ ناموس
 ۔ے راتو لول ت ےک

 کب جا اہ ےک یاب یکن اطاسوج ا انی کش کیا ئل ےک مات کور یکن ا ےن اے اوہ مل اک وی ریت نا بج وکن اطلسرعا ۱
 ےک ےک کج ے لوگ نازوراکعع ئاودالعےک لایک شان

 ےناو ےنڑ ور صاح اپ ےک ا اب کذب بیا نر لواع کلر ھشوکل اوشرا ۵ا ...:مآ یک عو یر

 روا ی یھب کیا یک وزب کا یک ےس آے یک ت یک ڑی کرک کد ریما کب کچ ےک لاک جت تلا
 ہد کتے نوہ متی ایدرس نکیل اکچ وہ باب تم یھپن اطلس ھوا ۔ھتایپ آس یو اگر دنب یکم رکےن ےس اول ےن یھبل ادا نا تم
 داریم

 گنج تسورب ز ہلکی ےل ےک لام یھب ران ڈو افق عالطا کیو ے ےک زام کی تلا الص اطا. :گگەراہود

 ےس ہر اروا یکم ںی وے ۃاجروا نعت یش ےن نئاطلس یہ ےل عالطا کک ج یا اوہ ناصقن نام بوخے فرط ںولووروا نو

 گرم نون ےک مروا ےگ وم ف ورع فر طدوبرگاے جو کج سا اوری نی گردی نامی لت



 لاوزر حد ۶اک پلا پل آ ۸ - مورصح ...مشش اج ....نورلخ عبارات
 0 می تاچ ج ےس ۱ے وا نک ےک ین اردد ےک ےس رص اےک اک ےس لوہا یل )امت سا یت یخ ےن ںوزیرھگا با

 با ےس ہو یکن ت ےک د لیک یر رپ نارکک اھ ڈ ےس ےڑھچوکں وجرب ناہدالعےک سا ءےھت لپ ںولزنم پروازی
 ےک وف ناملسمےس دم یکن اروا اب درکب ی رقت ےک وین ےن ںوہناوکں وجرب ناءےج یھب اپس تم لب نا« شوک اونا
 ےب میک کنار فرو ترمز ساک لٹا ئل ےک ےن رک الع اک ن ا ےگ ےن رکم ولعم تام اوم ٰیٹوزدنا
 تی ۹ 27 ام فان د ور اپ وزوکں وس گام یورک( ورش کب تسرب بس درگ ارادت

 یر یراج ندا نی رت گج یا

 کوب یر نا یه لت ےک کے ںوہن۔ ںی گر کن واوکں وجرب نا کتب ا سا نال. :یاتیکں جب
 روا اچ شوقارق نا رکے تروا یک یت لولی یار کلم لکیھیکے ۔ سو دوا لیتے ک شن لار سهراب کی نش یت یا نک
 ا لاو ششم لک کولاک اچ 4 اہ یک آم تفت ساواک یک یک ےس اےک شوک ولی اکا ہک ےس اا
 کل اهن نااطلس؛ ۓ وہ شوخ تہب رم تو ےگ و ہوا ار رکل جو ددوا یک تگ او اول وج رب نایک ای سی ںوج رب

 اس الت تاک ایکس ےک اض ر لات مک کا ہک ےن انکی چاند ماھناوک

 ےک یل تو کن اطلس انچ یت ئد تو کد اہچ ےہ ںوزی رکا یک وچاشراپ نادل ےک و ودرا ےن عنلاطلس...... :تسوگ یداهج

 نیدوجس نب بدلا زر ء بم اط نب نب دیلاءالعہامشر اپ اک رم ایر کےن عوف ادودوم نب یگ لانه ےس بس ۓیوہ
 ےتر۸کگنج ےس ںوزب رکنا اک ےلسس یب تہ اشواپ ما ا آیی ردا تیز اداب لک وا ذی فر پیام

 ۔ےت ےترکماظنااکےناکھےنپا روا
 نایب ناطام نگاره کلاس درگ چیز رام رط رد

 جم نیک کت اکردنب تیفاعدر تہ ہڑہ یرصمل اجر ایک ام اکن اطلس ےن دردناک ملا گه قرص ایارکف وام

 ۔ایگہ بایماک

 روش جکنپتسدرب زروارداہب تربیت چی 7یھب( یی )یئالا دارت یب ےک ےک ددم یک وذم کا فرط یر مود _س :ربآی شرب لا

 نرو ےک نہی یر تم لوس ناوج وراحت کبک اےس اد ےس ےک ناتا درم زج تاو کم برخ لاش ےک یونایتد را

 ستم چرا ایک ا ہاشواپاک ن اوت یال ےس ےک ودب کن واتر رک نت ںوھتاہ ےک ںوناملس یر تی
 ایاچانکہدوکں ا ےنان 2 مور فتو انس وتو اتمام شا ای ایگوہ نادر ےل ےک تکرش ںیم گن
 یاسین مات مه. ندا عقل الان سا 3

 وب ےئر رنگے تمولعی کن السر کے وہ ےتوہ ےس طض نم بجرھپبرب رب احم ےک کا روخروا تب ےس اھ ا دا تسب

 ازهلر رله کے ںولور ری دغو دالع ےک لا« چے در لذا روا ےس عپ نا تک کز ےک نا! نامکرت

 یہ کال ےس ٹٹروا کوم سردار ی دب یں وہ ایت ن اوچو

 ںویئامیم ےن یا رت نال باش کک یی لا بق ایت دا کن اسا نت :نواھتاکیموت لا
 ورک 1 موارد ایت اہے تہب ےس یار یم نک ای ایل لباس و مش بام کن کش دریک و روک اے

 ںیم تار نیل ےک اپ ےک ہاشاپ ےس موت تنا رب گرام هال نم ید تا ری رخ ورفو کار کا

 گی تر کشتار نی داف



 لادن در کیا ۳2۹ مدر... مشل نورلظنا یر

 ایکن ارب یکدم اوخر ا یکن ا فرص ےن نویلا نب یم افلط نب یوم اکہ اشواپ ےک ہمراہ دالعےک ا : تو ہاشداب اسی

 ادب ےک لاء ایک مرکب وڈ تا رتا شایرد ےل ےک سادات لا اکیا اطنا تا سےک لار یکی راک

 اردک جات اتہ چ تامادا ہ دک اع ےک هاخوا یار پو رکے ی ایکو ورشا ںی ہی ناک نکا

 تک چله پریود زباب اتریش ات اکل اچ لب

 لا ےک ایک کوا ےس نار کک اک کر ردت کب ںیم سد نان ساق کا ام کا پیر ج
7 

 ار ایپ ےن باع ںئاوکں وس تہب ےس سیم نا ےئوہ ےترذنکےس باع نکے وہ نادر قذالدواسلج تسارب کال اماکن

 تعاطا
7 

 تاپ کت لو نا کس ےس ار یر دند اراز یا ف رے ڈبے کر اک آگ رموارفا ےس تہب واکس نا تی یت

 کن لو سیم کشی وا ںی بد ذوریخد ںاتشکی کن ا ناپ اچ اناج سلاد تار کفن لوید فرا

 یادو ینا ےک ےرعو ہک اھت اترا کر ہار تا الطا یم ےراپ ےک کشا وکی یدللا حال نا نالسر جم ....وروشم کل والس

 ما تام دخ کیک یک واذہ ے یم لِ اقان شد الوا کل اک یکن ا روا گام اطلس اتاق از کور

 اک کچ ر۷ ور سیب تار وکر کشا ما ےن نی ارا یت یورک ور شپ روشم یم سیٹ آیہ تلم مولا یکر کشا ان ناص کب ج کے د ںی

 کیک نچ وارو خیا ےن ناطاسم سیر کن وک زیر کن ںیہکے یہ امار یوا اطلس کل وو رو ےن یکارار کیو ضخ چ روو روش

وقالع نا سیب ئل ےک ںورنشاپ ےک بلعروار یش یز ال لی طاقت ا یھ
 سرب درکت اتا یم ل

 نما رس و طمع

لوس رقص رگ یوم یک تسدرب ز« ےس آتا ےک رای رسب ولا ببدل لوا
 2" سس0 ام 

 دم لائن ےنوہ ےس ںادراچچ اج اپ ےک لوک کوئی ےہ چ ےس دیر ھت فرط یر ا ےس لوم اوگنلاروا

 یک ۔ےئگ ے رام یئاسیحودایز ےس راز یش ایگوہ رش اع کناں وزی گیٹ انچ اید کودوک

 پھ ر7 ےک ناقد “نہ ہلا زن ج ہامش م زراو یہ لاء الع نارمک اکا ھت م یت اک جر وف کل کرم ی یتا ےک جو یرمم 91 و ےن اھک

 تپ یی رد یکوکن اطلس خیکت وم یکواھشاپ ےک لونمرجم نارود یماوا دمے نڑلکن ا ےن نب دلا حالص ناطلس ناک و خر ذاکک و

 ۳ گی ٹوہ شاسی سیکس اہک وب نون تہب وکں وناملس ےس حال! سا ا؛ےاچ×ادیپ فالتخاتسررز ںیم ناالچ

 گو گیره ار گرده نور ..:ککللوزپ را
 ۱ اک اشداب سفر سفر یک ا پس ایہ یک

 فرم دیطرحب کن رم وتو تی روا د تودو لا بوت لو ران - اسب اما ےک ناتتکناروا انب

 ۱ ےگ ومرات ےل ےک ےل پ ں وادا ےس ےس رس اس اد یک مد

 وہ لففف رظ یکن مز کر کز وچ کک نادیم ےس ہہ یک ابو رداوب رب ترکی کں وشال ںیم کج ناریم ےن نی ملا ر الص ناطاسرعوا

 ےن لل نکے راورکب صف رک کروا ۓاورکرایت ت الآن کشی افروا یھت و ے یر حد نکف رط کر سود کب ج یگ

 اکی ٹن ڑب تہب کیا ےن سارخ آکار بصات ال آے یارب ےک نایب تم یا ماسال دا ےکر کل و اسیع

 5 سوم هه بر اعتقاد

 ےک در ناماسروا کاروخ ےن ںوہٹآا نہ اہک ےک یارک ادخلت وری دوای ردنا ےس اطا خان ...: یک ار فید سرو کار وخ

 ئ0 0 ای رگ ںیہ ںوزایج ناروا ےس اکا

 دم کو اسیر لایت زاھچ ےس تہب را یاس ازب کیک فی کن اهن لا کای... ماغیاکپ ا



 لاوزو خورع اکی پلا یل آ

 کریں ہر ےن رک نج ھتاسن ےک تصاقت اوری وا پرو مایکل ایت نا ےن پوپ ےڑبب ےس بسے مچ ورا
 نو اس نم اپ ہماربا۔ےہ اہ درکرایت سگ یکن ا یشیکں وہاشداب روا ںویئاسیم کٹمہد یکے اج یئاچچپ دم دیزموکپ آب یرقتنخ
 زا یک انپا ناطلس۔ےئ ہد سل اور روا یبےک کرت کشی ےل راه ےس ر س ےن لوہا ےک ڈبو وح
 کل سلف لب ترانس یھب ن ناطلسدعب ےک یابد رر فن شے اکعوج اھت اک وی ان نو ناماسد
 رم وا یتا لداع کلم یئاھب اکل اہ کب ج رک لک ماظاردا زا اھل یل فل یے ست ناطلس....: ماننا اطلس
 ۱ اھت رکی اکی وای اپ ےل چٹ وا سش مین ےس ےل وت ک یاد خن اطلس رک هشدار نی از را نر لاو لا قنات نماشا کارو ها ےک د

 فرطیکں وم جر کرا زگں یہ  تاداذہاس ایکت مارن ابا رپ ےنڑوھچک قد رکے کد داددت یگ یکں وناملسمرک کک اہو ےن وزیر
 ۱ ادرک روکے ر روھ خاں اےک کب قا اتاکن ا ےن ےتد یکوارہ ےک ںوناملسمےنگ ےک باد

 هل یاس اچ اس سرود لو ایرنا ای ست لو کنگ کیا کش ےپا ےن ںونامرلسکل اوٹ آ
 کرتی واذ کج يا شن یک وناملسییکک ں اہی ےھ ٹ ےک آں یم یشوج زیر گاء ےت دہ اپسپ نئاملسب ےل ےک ہلباقمرک
 اک وہ ںیہ ناچ یھب یا سیب نادعب ےک ساءایدرک[ ور شاافصاکناروااب آ

 رب بی کلن ےس اطاف ےک یسک کروصاذہل یگ ڑب یھب ام اذیت گور تب کا ا ےک لوکی :یکی کک ادوخ
 نار تب ما ےک سا ےس ارب ےیل رذ ےک ماما نارمکجےک لا ےس توربپ ازش ی اتاپ یک سصاح ےس رودرود یھی روا یو ہ کنرانی دوت ۱
 رتو کے نلیلورم نیت لار کد لا ور ینو القا لا اقا یکم ارت بم وعمل صا نی یکن بدلا فیس
 7 چ | لوم ص ںوت ایت بی ES N ےہ و کن افوط
 -ایگ آے ناس ت سار ییددعنسا اک اکر چپ وا ےئپ درگےر کسی یی

 ی آئے ںوگچ یھب نین ایھاوبا نب دلا ماس یمادوجوم لہو ؛ یکدوکناطل الا یل اح تروص ےناکم لا... :ی ریت یک ں ورک
 شٹرر یت سووا نہ کک کل ایس اظ اوکل داع کل لا ےس اروا کرک مو زات رموو گچ یکر کش رها سرود ںاہو ےن ناطلس ان اھت
 ںیثفرص ےن اب ےک ھٹ اس ںی ابر اتتیھپتسدار سود ےندب ےک ےس د کیاےک رک ڈوھتا کا وال وزاهج روا لوک لو گپ انچموک
 روااوو مکا باریک اجارخاروا لاھپ کد یکن اوکں وم الم یئاسیم ےک ناطلحا ہل۔ےت ےگ زوم برگ ےپادد ہک لاو ارضا
 -ی کاج اکعدادنت یب یکن وف ںوی
 ےک اکر ود ےل سا یت چوہ منت قاط کن تا اعم نی ےک لج لاو اچ زی رکا دعب ےک ںی درس ۔:ےافو ین لا نیز
 رعلارادرس ےک ےیدساہلیوق ۶ )ب وطشماا نب یعنی دلا فیس (۱) ںی ںونار پن املس ےلاو ےک کم کب ج ےترمنےب ےس تالاع
 : چیک سی ور ےک د ونار کپت ل اشور داپ نا( ۳ )ن المنا

 یھب یم گن یک اکع ہوا ہل یت ی کل ویت تعاطا یک لا الص ناطاس کچ ے نیر دلا نیب ذ نب سیب لا نیز نار لر
 نیز اھت امت اکن ارتردااپ ور یکن ی لا قم یک اھ کس یٹوہ تافو یک ا شش نارضمر ا۸ کر کروا ایکو ارد یا اھت او٢ کیر
 ۓاج ایل رکریلس نا کال یراودعاق اب ےسارکا ہک کس ا وخر دے ناطلاس واال رگہ ضر ہر یو لنا ےن رادرس یکے ک اره تاون لا
 ینا رمادنب رادرواروزر شاد پ دحتاس تاس یا ابا دید ہت العاک ل کرا فرس توا ا ےن ناطلسا ہل ۔اگئاچ وہ رادرب تسر ےس نارترباا رهووآ



 لاوزوخ ۶۷ل اٰآ ۱ ۔ ۸۱ مود شل ۰ ..نورلفن ترا

 ۔ےہ دیدوکس ا یھب ںیہ ےس ھجق اچجتیض )

 ےٹ یک بان کے نہ لارا نار لک ےک لسم ےس ںوہتا لب .ےت ہد زفوخ ےس ناطلس کوچ لیرا لٹا. :تبانکو طخ یک برا لب 1
 سارق تر یار ربات فرد جت کر یھب سا کیا اپ < ناب ےن یا: اھت کچ اپ ر ےک کد یت جرم کن دز
 گن ناب زر رقم نان را کد زانو سن لاو کاخ گلاب تر کی چت فلا یک
 _ی گہ نقپ توک یک اروا

 وکرم لا | اراک وقالع نا ےن نلاطلسردعب ےک ےن وہ رادرب تسد یک نر دلار ےس ناروا .ترموککیکن دلا یت
 کب ےس سی نا یت اطم ےک ٹیپ یکن اطلس ےن یا انا ار اکں قلع یئاش ےک فرط را نام شر اد یی ما ان
 ۔ےک لددم نارود ےک کن ےس ںویئاسی یک تے دبدرپ دوم ےک گا وک وفا ےتالع

 ےک کریو ںی شا وخ یکے نک نوک ور شیک پیچ نرو کیا لا ےن انب دلا قو 1 اہ
 ےک یا ےس نیلا روا یکم تکا ا نیلا صبا سرت رتی لا فیس نار کک الغا یکل مپ مرش ئان لام کیا
 7 وماتوا ور

 گرگ ق دلت یر ايران ناو کس نا اش ناطلس ےن قلا فیس. :یاکانلشرصاخ
 رمز پت هچ ربع کل لا یاب جبال تت یا خوان ا رک کے درک لم ذوہکا ھا دکن ار گےک ہعلف ےن سا یہ ےتوہ تسلی
 ہرصاحمر اج بر ام دب ےک یھ اک ان ےس ںاہی ایل کر صاھ مک طاطخ ےن قتسر نا یہ ےت دہ ید رک روک تسر نیب ےن نیلا آی ےس رک ٌ
 کتو اکرم شرا یوم راہب تر نیا نارود لا ایکررق تو کیا ےس ےک ےس ا ڈر ایت ورز الم لئااہلوھت تختہ ہرصامم گنج ءایلزک
 کی دغی کراں - ا

 1 7 و ا و ۳1 ی
 ےس ےس اسب ای ال لای ورد ہت کج یے ےس ات زاچایکرپےڑیوچ سس لد اھت لوک

 رگ ہرا ئل ےک ےس اےس ںوناملصم

 راد کج یار رب یر ںوم ےک ںوڑہ رکا تشو لار, اتش لثاف تن تالاع نا اطلس ر یکم یب

 باس لپ ورک اه اسادوج وم یب تری ےن نااطلس ئل ےک ےکر فور و ڑ یب ےک ںویت ایت ل اعر ہت ف الغ ےک ےک لج س

 (5۷ ۶)۶۸8 ج ےہ زاہج اپ ےک ہاشداب ےک ناتتکناوکن ا سم ےتارد یک اہچ ےس اےس یاہو ےن کالی ے کہ اوره یر
 ےرسود ہداطع ےک ساءایلر کپ تیس بایساو لا رس ںوزاپچ ںوچن اپ نا ےن حوف یو ناملساھتد وج هرز سا ےل ےک ےن رضی

 ریس ںوزاچ یش روا یب ےک ںوناملس و اگردنب یا عا زہد تااپ یک کا ےس ناعم یاو تاشو

 رکب صن یک الآ ا ولروا ںی ںوہناوکی والا کدال کا ےک تی راک ےن ںویئامیع....:ہللتب اک
 ہاشداپ ےک ن اتنا نارود یا نک یکم مب اہ داکن ارب یش یا ایر ناهید ےنرمکگ نج ےس نا ناطلس سنو ءےئئ د
 رکےن ناچ ںیہ ے وہ ےرھپ ےس ںوہاپروا باہساد لاب ے لاپددواایدرکل زعم ییکن ارے ںاہو کب ایرک نوک یت فرصت ےن

 2 کک فض زیرا نیم طراوت سیم تارا 77 یکں وزیرھگاوکب جر ا۵



 لرد ترم کیا ۳ ۲ FAY مد. مرج نورلق ن یار

 دز یبا ںی 0 2. 0 زا ےن ناتپکے زا کرد ترو کلام

 تایپ دژ روا 0 و:

 ےھت ام یا شرو ےس د الج ےس واما وت تو7 نام مقر نقد سرگرم
 0 ترم یی  یئوہ یلایم اک ینا سکا: سس رکا ے ںوقینجروا مم انب ےل ےک یم رمک ین ق ںاپوہک ےگ گا ہر

 ےک عکس یم ہرطخ یر

 بویر تان لپ ہلا فیس ریما ےک ںاہواز ل ےک ے وہ ےک آکے لورم اک تے واک ی کارا :تلقیکا اکء لا

 را تتسروا وان ملا یاد رس لا فسا کبد اس پک شا اف

 سو تسپ لا لس ونک لا ہل یبوست بابا کلا
 یدک O ر دلا الص ن اطلس انچ ے اجد درمگے تا وج ےک ن ارش کا ہک نیا دلا الص ںوزیرگاف را یر مود

 ۱ رش یکے ن رکی یاد ب یلص کن اوہ یے ںیقما تی( ۳) ےن رکا دواں وریت رباب ےک د ادعت کن ا(

 ایادہ وک نونا اوس رے اک ےس نیلا المع ن اطا یئانچ سیکد لواری نزن کام

 کرافت نوک سند لا شمع ٠

 کک اکعہ ےنارہاے نج یفمےک ناف نون یر پاک ےن ںوزی رکا تو ےک عند گام... طب اک ںوت سیف

 اتم دی را روکا لودو ناب ار رک ریگدیقوس اپ ےک نا فرصن ہوسکی او وکی ا ےن بوطشم

 ےک ناربش لول اذہل نس 7 97 یک نارگیل

 یار سش وکےک ںی دیقروا ب ےل بت لودو لام سیٹ دوا یک یاد ےن سیر یدک او

 د یت ںیم ےنا زن تنقو سال زہ لی اھت رکا یگ ۷ج رشےس تزقنکں یم ںوم اکےک دوہب< وج الفروارماعہافروکے نا زن نب ہلا الص نااطلس ہن

 ۶اھ داف کں وت امی ک اھیکوکن ارگ ب ات ساک کارا رادیکال کیا ےن سان ان چ ےک اج ایگادا ناوت ۳

 روا ےگ رکے ناوج اوج بیالصر وا ییق: تاددد لام بج ہک اکے ہاشداب ےک ںوزیرکگا نیلی د تام یکے همش یرارروا ی ہرعو

 1 ۔ےگ ید رکا وو دیتے اہ اگ دید ییا ے راج

 ےن اوھتا فاع روا تعامنع ںیم ےراپ ےک ںویلامٹم ےک علا ےس تعامج ہیوارنف نا خر لس ناطاس هوا :ی مو یک اب نوت اس

 ورسو کا ار ناطے ر ےک ٢ڑ وچ یر یت ےنام نم اے رہ ےک رانی دوکال کیاروا بیل ںی ریقروا ےنام ہندو ناجاھت نشہ اوخ

 گرام ےب ےک ا٢ کت اہ رک ورارسروا ںورسنفا کب ج ۳ رک روکں وگولو اک انروا ی زو مک ترو کارواں پب ےک

 ار ومات ںیم باوج ےک تابلاطم ےک نا ناطلسا ہے گ ںی کین اطماک مٹ

 س دج ناری نال بجاذب پچ ان ر کلپ نان ںونالس ےل باب ےل ےک ےن شی رگ ں یی اے تیر لنکس یت

 ریقروتحدب وں و درضاروا ںورادرم ریما یک 7 وار فا یو مس وا ماوکا مامت ےس سیم ںویدیق ےن سوت ای کو مواع اک

 ئل ےک دوبب و ح الف یکم اوکوج ا اطلاکن ینا زمنودوکن اطلس رم لا زہلاوہ نا حنا سلام تاچ ادب اھکر ںیم

 امت امر بوقت

 اي چ لہاوروصے رڈ ےک یاد دوا یک ہہدز فوت ےس ہایشداپ ےک ناتتکنا سیوکرام نا رت اکر وصد تب ےک شی باک ی ۳/0

 اون یی ی هست ھت ستا ےک لئاسروا ۓتوہہناور ےل ےک ہل رپ ن القو رشیک نامش ڈاک بج

 جاے نو 0
2 

 وم لوأب سگ 8



 لادزوخ و ۶ل بال آ PAF مرد مش لج... نورلغ ج

 کلش بقا لو استرس رول یر در مارو لا نیل فیسب لا سا ذس نیمار الص ناطلسرهوا

 ترفند سس نیل[ ناهاس پای اف لضا نارود اء ات درک قرار ر ترک کپ نا ےس فقد فتو تسر نال

 دی ندا لا

 یک آ وف اکع ےیل ےک دم یکن ا ںاہی ہت واخوات ھت ےک سام لو اڑ پان ےنرکنپ ےک ںی .. :ںیہرٹم

 روا اتر ی ت توغرا ات بی روتسرپ رک یاسا ایک وکف رط یکے داسیق ےن رکشلیئاسیور چپ اھت ےن اس ےک نا یھب کشی سک بش

 ادرک رای س تب مارا ناب نا وار حک تار ناف

 رواایگا قد ےس ناک یاسا ےل سایت کتار اہ تب فوم رار کتلای نو ےک ر اہددروا تسلکیکر کن السا

 رگ ونارلسموا یئوہ تسلقوکں ونارلمایکرلمتتسررب رک نور باد ب فر ط درمان واسم

 اٹپا ناطلس کب جو اي ار اف تارا ايد ےک سا اھتدوجوم یو وخ ن اطا ںاہچاوہارڈیکک اب فرط کب قے

 یک ں ا پو رکنا کا کوا یکت نفلاخم ےن نکن ا اناج نالقسم ےل ےک ےن کرم انب اک ویئاسیع ےس ںاہورواا لر رکے عام اسوزامس

 ےن ناطلس یھب پن کلر ین اج وہ نر ذتقاط دی زم ےس ہو یک ئاخ ےک کار وشر وارسا ےک نالقس روا رک امن سرم

 ےک تا یکن ال روا ون ںیم یا کل داع کم یئاھب پو تدا ناطر انچ لا د نک ید اک اتص کن القس روف

 لام انا ےب دتا حت ےک سده ترس نوین دا ی نکا ییا ابشر ۹ ناطللس ںاہوءاوہہتاور ئل

 روصرگب جست اف ایی تاک لس نو تو ماین ازقزل و ایم بج ایل هات بابا

 تالقس سن مر اصن ی یار کن اتکا وا نت ز ےس سیار نار کک

 آش تسداکی تک
 اہ ےک تابافتا تا لوک او ناور ےس ےک تشاط کی رقم تیب اطلس رو: غراف ےس نالت... ظا کک رقما تیب

با ےس رخ مال جک بم« اچ وہ رام ےل کس تراک
 ۸4 گیری دے ناطلس یھت اج ا یی یاد نشہ ے

 رواایگالچ نیرظ اطلسر کود لاح تروصر سیم 1 ور تارق i زیر بج ایگالچ فرط کک نچ ناردیم یلاوددوکن اضمر

 -ایڑاباچ لاہووکک راہ سلا نام را۵

 اک اتکا یوم در ش تفرو دم7 کں وریفس نایمرد ےک اشداپ ےک ناتسکئاروا لواع کک نارود یم ....:یرادتشر تا ا لو ای

 ےگ دف ںیم تروص اے درک اسکن لپ کاش یلدا فک او نر تعاملات یواش

 یوم کرا کس رستم کن یب کس روا ںویخ امین لو شا سکس لوید کمک ج یک لداع فک پ نرم تیب روال ورا

 لا یکءاشداب ےک ت7 0 لو دپ هلو امینی نر سا بدلا ح الص ن اطلس

 اتوکد کیاکہ اشا اتنا لیک گرم ا ترار تشریہ چا اچ دکور ےس
۱ 

 وک وج وف کرم ےن ناطلس یس ہلرےس اف ےل ےک ےن رکا مر ںرقا یہی کارت یورک چ دیکر فرت یک رقما تب

 نایب نور زر زرد اچ لیقملات یب ناطلسدوشروااوہ اف تبوکں ونارلس ےس صاڈوچچ یم یارگیکر جاوا

 € کرا رک فودایز ےس ساچپ ےک دن نون سرش پر روش نمک نوا نوا

 ا اصوصقروا اور کت سرم :لیصف قوم یورو یورک ر یھ کل فو کل قلا تب ذ_ اطلس فرطیرمو
 باور وبشر واول

 7 وا رقما تیب ےن ادوخ ےس ںاہچج



 لاوزونور۶ اک لولا لآ ٠ ۳۸۳ 2 ل ..نورلغ مارات
 نت جدو ای ےڑوھکوخ ناطاس وہ یی کن ور ےل نو بچ هم م یں وتو رردادالدا ییا ےس لا 6یک
 رار فور مکس ایر ناب ی واک دک
 ےہ لک یاری لا تیک کور ور سر را ےن ںوناملس کوچ روا "ره نور تن ایم ا :لصفاکہاشد بیو طب

 نر کرلگنپ روف وو اوکنم رقما تیم ےنہاشداب ے ناتا نارود کلک یر ہں یہ خد کیک در رر یک طمر ںاہی ہنی یا نا
 یگجنسادی روا ناب هتس تہ ف رصرواے اوہار گے ںوڑاھپ ے فرطںوراچ دق تی اهم تار کد ق اید رک ورش
 وے ی رکء صاح ےس فر کیا کوک نکا ہرصاحم کشا کا ہکے وہ ےتانسہلصیفانپا ےن واش دا کس نت جست
 فرط یک سودرواےےک ںیمورکو اور کش ک فرط ککے رام ےک ر کل متن اراسم ےگ ںی کہ راق ےس فر طود رکا دواک ےک وہ نورت اق ےس تار فا
 برود ورک دور کتان اراده جک ےک ورب یک کال فرط کرد رتا یک ےس رخ ےک یہا یکذاھم اراک
 تہب یب و کک ا وشروا کہ سر نام سودالع ےک اهدای ےس یا کر کنی سود ےسجو یکے ن وہ دایزءلصاف ےک یھت
 ۱ ۔ے لق

 ج یورک در شربت اد رکاچ نالقسخ 2۵ذ ۵ مرچ ےس لاہددوایگنآ او ہلرگش کی یک ا لات
 ورسر یکن ا هتسوترو تل است تی هامتم 2س و فل ںردقملا تیب یھبن اطلس اگل ےن رگ رپ ویک یالساهاشاباکن اتنا
 مرگ رپ بایساو لام ےک ناروا ےک روا یک

 را نا هر نوا ےس ےک ےس او رک آں واش لا یکے نی لاال ن السرج ےک یا: اک ور
 ےن ںوہناا بلو ۓاج وہ ہن چوت فرط یک ویلی احا ےک ےس اف ےک نا ناطلس کیت ورغی وکی یم اہک نی کش کرد دا
 اریصردا بر گی ي روص کک سیار یورو یر تاج یکے ن کول شیرم ہلا اکا ےن رک قہ اشداب ت 0 تا
 بابا ےس ی شب ےک رو ییا ایگوہ سیوام ےس نا وکرم کک تن اہ رو کیی چ ووا ےل یکے ناز اب نیبا نار کتے ک
 ست تام شو وکرم ےس یقافناءاپچاج سی ؿ چت یر یاے س ںوو کب ج ادرک ری دش ےس راي یاس نوبت
 ےئل ا ےنواشواب ےک ناتسناوک اہک گوہر وپشیہ یروصیکب عا درکم اھ اکی ےل هذس اعا یا یا ایگ باج ےس ںی تچ یا

 ۶ _ےرنشہاوخاک ےن رک مولا ا ماشو ےےایورک

 . 2 نی ہاشداب اکر وصضا کر رنک لن کیا ےس لو اس ے وہ آه فرط کر رٹ حب ےک ولدا. :ترموکع یک یر
 ےک ہاشواپ کون الصرب روا ارت یکتا اکسل لایت تار یاس لا زا اچ اکءاشداپ کون اطربروااجضاھ اکء اشد یف
 ارم رکے تچ لیک امیہ ددا ایکن ج نام اکں وقالع ےک اپ سد ااکع یت ےتاج
 2 ہی ھب عار وادنس یک موم اھ ما اک اپ ےک نلاطلس ےن یر ھدنکی تاج ےک ہاشواب ےک ناتا 1 :ےعلخ اطلس
 1 اپ لاک نیا یو کت علخوکس اروا یک ل ویت تساوقرد یاس ناطاسا با

 فوبقتمےک سارا وہ مولعم یا روا ی ئالطا کت افو یکم نیلا یقایٹج ےپاوکن اطلس یب ےت آں قا تی :تنافو یکن یدلا 1
 دیگ لار ناسا نار کک کاج اروا نہر اف ایم ایم رنا تاع
 یکن اطاس تساوخرد که کت سوگ لای روا ےردارقربہپ لوقالع ضد وتسےک پاب پا ےن نی دلارصان :تمولعی کل ضا
 ےک نہ لارصا نسل کس ناطاس نرود ی« یکن روم تساوخرد یک ا ےن ناطلس ےس جو یکی رح مکی کل ا نا لات تسدخ



 لاد زورور اکی بولا آ FR مده مشش اج ..... نور نار ات

O E۔ی کک ی ےن كاطلس تم سب  

 لت ارد ےس ت و سس نس تر

 اد تسد ےس ںوقااعےک ہرمز جدو روا یھٹں یم شیپ ےک پاب ےک اوج ےۓاج یئد تموکعیکں وقالع نا فرصف یکم اش ےارکہہکے س ناطلسک
 وات با ےر یک یئاووکل پاک یکے ا وا ےب درک اوج ےک لداعلاگاھب پا ےتالع ےک ہریز جلا ےن ناطلس چاچ چ اتا
 ےک لارستان ےک رکر وہ ارش ےس ایر ددوخروا ید د چمن یلاووک اروا ال ے لش ںیم بلع ےس وہ ے اہ ایگالچ فرطیکں وقالع ےک ہیمزجلا
 دلت تب لا ےک ناطلسوکع وک دوا نب دلا نرو کتک ورا ارگ پ ںوقالع ےوہےڑوھچم

 سار وا ےہ یدرکر ین ایمدد ےک دوا لاعب سا راس ناسا کتاب لایت رگ. :یرف شیپ یکں وہ ای
 ےلاو ےناج اپ ےک ناطلس ےن ںوہنایچنانچ۔ ۔ایکو دار شپ دتا تیب ےن لوہا اچ تسر یدک ا فرص مم قا تی: ےک
 نا کشیدند اهل و است بس اب کر راک دام کام رر ا رر ع لورم
 لا ںاہ کیں ںوڈاپپ ے لی

 ود ےس دتا تیب ایی۸ یلوالا یوا ۹ دعب ےک یا اید رکو IS تال ان مراد نور 2 :لمہ ںیقل ا تب
 ایدرگے نل اوج ےک SEES شارف ےن این انچاھترن لٹا ےس ناناطلس یک اچییس تی ہقالعدوجوم رپ ےل اےک 2

 رگ ضچ ےن ںوناملسڑپ کار وخرو دانا اتا چ ےن اذا ںی اد ے نکا ضرب یم تب کر کوک زیر گا ھوا: ےب درک انت ے
 اکت و در ےن وا ںاہی ایگ ke گاری یک اط یک نخ کج رد ام کراس فرار

 ردا کک شا اجر مرکےن رمکشلانادواذب ےب رکے وکں وج وف قر شاید میل فار وف ےن ناطلس نیب یک شول یے رکو رص
 سد رکعت
 یا یکم اف ای وک نا *دعب ےک ےرصحامو اب درکہلمترمااب ےن ناطلس انچ اپ < اطلس یخ راک ط شش نا ا کا

 دمت هاش نت نر نیل تل یاد کیا يا ید تک سد ايام

 رضا نکی اید من اکے ےس اطا تنو کا ای اگ ےس ایک کرک ہن تل ندیم اس نگه گنبد آر کےن

 نیں تل تیام ماف پ رواں ےتوہ ےررککگ کوڈ گمرک اب ناطلس ےن انجم الاعب ےب وطقم

 بجا رات کرا ااک ےک کن دداہطر یب ےت ےک راع کک روا لارو ایا لپ لب اس گن نامدار تنفس

 2 بم بب

 وو ترک 3۳ تے

 یکبار الا وا موراد ن« ن الت تون ےک ایپ اروا کت جا تنم تم ذهاب کو ناط تم یر مود نکی دن باج

 دا اسلام فک قاب ناسا ار

 گی رقم انرک تو ن اکا کرب اک رافس یکواشیاپ یک کون طب لداع کا... .: شاف یک یکاراریکو روا دام لک

 یو اط رب ہدالع ےک یاروا ںی رز راج ےک و هرو كاماسو زار رواج ارث مارا ی آ آف مے گنج لمس یھب وف رام

 زیرا گن اہی دیرنم لاس کیک سون ی ردت لون سوم ا۔ےاپ اچ سیب او لا باد اش دا



 لاوزو تر۶ اکی ولا آ FAY . مورصح... اج ....نورلخ نار اج
 لی اک ا ین موی راے اطلس

 فحع ے فرط وفود + اوہ ہدہاعم کے رک کج ےہ لو ۳6 کے ۵ ۸ ناہعشر روا ی کر وغ راف ےن اطلس انچ
 ےب ازا کرک یا ربو اشداہ کو اط کب ج کدے د تز اجا یک رای کرتا ےہ وک نوت یکے ناطلسدعب ےک سا یو واک باشا
 می لر ئل ی نسل رکاب ین یر واست درج پد کک
 لب سم ریپ مارک

 ے نوید رکتسردوکں وایھنیک شیوہ فورصم لی یت قو یقیں اہی داب لو تب نا سوم اف ےس تامماعس نا : رتو
 ےک ر رت فا ذا ئل ےک تارا امین ادا ےئاوہ ےنانرفاسیروا لات ےرد ارگ ام سیر شی نیک جج ےک نوہۃتضوج وہاب

 واز کس ںیہ لارو اپو اوہ ناو فرط یک شدوا ل اوشر ھاز ہل و ایام کت یفورصمم ادراک رے ناطاس ره لا
 ایآدنمسا ناک ک یک اطن اپ لا ابا تراس درب لر لاری رم بنادر درک
 ید بلیک نون سیم ںونارلس یب ےک شز ناب نشد :ناطلسوکیل اوشء۲۵ر یت ءایکرام اک ت حعاطاروا

 ادب۔ ےھت چ رہ تپ یکی د ےل جک ناروا ومر اکرن کل کوچ ھت م ےک لوئ :ہروش ےس روا اب
 رو افسر ےس لد دام یو کف وو ھم یم ںوروموراہود ےس لا روا لدا اب ےس اردا ایک مار آرب کک ل و دل ناطاس

 ںوقالع در کچ کده روش نسخ کب جو روشم کن الف دام کنی رکےن اےک سا تو ط ایک اک
 ۔ تاار قم یدک نایب تار ارگ فردا نا ادب

 بج اچ وم ہئاور ف یکدم الخر گے ن کر کش روا لیپ ےرہم میا کے لواع کلم ےن ناطلسرکن کے رو ےک ںوود :لصف کن اطاس

Eفرط یک قع یھب “مہ دب یارو اہ آ نایاب ر ذآ اپ ےس راہ مد حب ےک تارق ےس لاو ںاوہ ات  
 ایک تامیا ےن لا چٹ انچاید ما رارکاچ کرکنا ےت العےک سئاوکس ا ےن ناطلسہدالع ےک سا ەےک سش

 نلاطاس لٹ ج۵۱۸ ۹ فر اکر خ آر وا ایگ ہراب نیب دلا ح اص ناطلس یب ےت وہہناور ےک لداع کلم .....:تافد گا رو۸
 کت مولا بک سا اےک اج یاب یک موکت یک ورش یر صم ایکو لاتقا یی نی دلا حالص
 ٠ کیلی لعاسےک ماشہ شو ےن لضأا زہ یھب وجوم ںیم یہ نمضب عوف کس اروا لپ کچ دعب ےک تافو یکن اطلس ۲ :نار کچے نس
 7 رس لا اقشار کج ار کت راد ںوقالعےک اپ ا ی آوا وشم کاتب یر جو

 ےہ ذر زانا شال مداح ںوقالع ےک ساپ سم آے ک لئاروا باع ےن سا زہ اھت نا رک کب لعرب اظ کز اتاری اک ن اطا کب ج لر
 :يلسجدالعےک ای ءایکر ابنا اکتع اطا یک ا ےس وک غ کرک لا ی ر دلار عا نار کک ےک ا کب ج ایک رب ریو کانپ دوا
 او نار اکں وقالع ےک واورم ا

 هاش ناش ا ءا نار کیا - اکت ععاطا یک لا یگ ند هوشنگ اکرم روا شم رو دالع ےک یا
 رشک جج یت اس ےک لنا یلاھب ےنپارہ ا اھت مالا بخل اک وفود نا املا هل نت امان کنار کس یر روا اھت انہ ٹن
 ۱ -ایادلا نب نانع نب نی علا یاس نار کک
 ںیم کرد وج کل رتی کت افو یکن اطلسء اھت ل داع کک یئاھچپ اک اطلس نار مت اکک پشوا کرکلاودالع ےک بس نا :لم کی رلارع

 کی ٹاک طاها نعناع ر ھوا کس سا نارود یاءاہد شما لداع بام نیلا ایوب نشے اے لش یھی



 لاوزو حر ۶اکی ولا لآ ۳۶ موورصح ....مششلج ....نورلخ نیا راج
 تسبیح ا ت یر اڑ سو 0
 نب یک دو یاد ادیا ےن شا هوا لا ےہ يک اور فرط کہ زب ےس ےک ےن رک ںوقالعےک پآین رد لازع نار ھ کل سوم

 ۔ےالاو ےناجز ھم اپ ےک یب رخل ناتو و ویل رو تا روا راج یشن اکے لدام لک فراق

 رواابآ ییہ ےس ےترطیحا بب لا اش شاپ سل دام کت یار ری تو م ساوکل داع کلہ کچ ..... یگادر قشن

 ورب یک داع کک کا یکی کوں ونار کک اروا سن ید ےک کرایت فوق رصد 2 ےک ےک و روال ےک نہ دلا ازعنار حک لموم

 کاروان اج لس العاده رز اپ کت ارفے ای رد رکےن عوف مات  لداع کما ہا یر کشیدادما بن ںوہناٹ انچ درک
 ۔الاڑڈاڑپ لا اک 1

 نار وقالع ےک یگداع کل یی الا گدسافد کن مار ااص اطلس روروم نزن رانا رک لوم را... :تاع الطا

 یکی مالم ےا کب یک شوک ےک ور ےس وارا یاو افر نام ملا کس ا نکا یک اراک رکھتا روا

 دات کل خاطی ۱ ےک جا تاقاعت لراع بکر کل آخ الطایب ارور یا«

 ےیل رک لوق یت عانا گذارد یک یو اشیاب لا کک حب ےک اطلس ک ی اطا رر وا اچ ا

 ےل کشا داری! نار کن اھل ا: یکب لطورب ےس ںونارمککیک نیدرام دوری ےن نیب لازکیچخانچ 220 : |

 ھز جا فرط یر سود کب نج ایگوہ لاقتا ںاہداکل اوک بج گرد ایگ وم یاو روایی شی تار نیلی راس ےک سئارواابآرک

 کوی کما کر

 ناطلسہکب ج ءاھتایمگن جب رگ رس ھا نا امد اسکن چک نادر شو يريزها نوع

 2 2 7 ےت اجار تروا راپ رادرس ےک پدرکف اات اے فلات ےک لش م وتوو رکا زا

 ےارڈے لشو زعلا ناثعدوخ ب هم ج2 فلت لأف رصز ویز عا ناپ ورگفئاطی اذا ا

 تو سرکار ناب نشر د ناش شوی ۵9 هاچ رقم کز وورکا ایکراتتہپ تاب ساوکن اثع ےن ںوہنا ےل سا: ےھت جر

 اھت اوہ ای ییز ےس ےک درب یک ل داع کک ایپ بسا

 اک روا لا رم اره ناجا بلا الج کرب اتل یز ان نا کماکب لحو حت اےک لن لکی 2 :ی کن اع

 بی سن بج نگران دل نر ی ات کب جاق یک ورش نیک کر رک

 اک کاری ر تنہا ناشر کد لام تروس ےن نش ےل ےک ورب کل ا

 وم لش تپ ےک ها نا ساکن طاق تی کاپ هم وب اش لب بس ناب کس تاچ ا

 ناشر وا ایپ ر رہ ل واع کیک روا اگوہ قلع اکر وف یخ لاپ کس لگد توک کرہ اتان الکل ار الجرکب جک

 وہ ہناور فرط یک والع نا ےنپا کیل بسرعب ےک ا کک یک م اات کر 2

 ہو سش 2ل ہچئانچاب درک ور شان کٹی سزتلا ناثخو اب ود ےن ںوکولرک بورگفئاطخدعب حریر کس آل اور ...رتمر ور

 ںی بلع نور این ساب لداع لک رر لت لا ی ےل اطا کر تیک ا ادہناور ےل ےک ےرصاحیےس شورو

 قلم رس مکس شو کیف لود نا لابی تاچ پل داع کلم ںاہجایآن شیو ےک کل صاحدد یک اس یار

 و٢ موکل دام رب نقش روا ےۓاجایدرکےناوجےک لی

 ےک پور کل اء ےھت یئاھ ےک لپ مافودرکوازآک کش وا درک کس نا کتبی شف ھا ناع۔ لاال



 لاو زوور اک ولا ل ۸ مور... شل. نور
 ست ذیل سرد سبقت اکزی هان سر لاپ کس لای رخ تو روا شوم درس
 وہا وک اب حس گنج نامه نا یک لوت ےک اجر واک ومات روادرک هک اپ لواع روا فل بج ے فرط
 ےک ےہ ےس زا نت لو دعب ےک کاایک اور ٤ُ ےک ےن رکرقق رپ رقما تیبا لو ککے لا | .. امان کل داع کک
 روا کو NTT وام کاذب سیڈتاس ےک 2 ا 7
 فرصد( لداع کل ین )وو ۔ے رمق لا یگ وفا وا ےہ رم تی دور املا لا باس دن جب تموت یک ں خیز
 وک وف یکں وصال ےک ناطلس ںاہی ےن ناخنین انچ ۔ ےک کب ںی ااو کوک کپ رک توا 1
 / 010 و تر مر کؤلےن رکا کا کروا اب درک تا ےن دام تاک ےن رک لب تے نالا یک ی یئارب میک اچ لات
 ها ین تب ین تل که تست سا و کس کن رو کاور واست لد
 کن ا شرو, ناب و و وکلا اقسام یوم غده نان تس تب رطقخ تب لداع کلر :لئاو ست
 تیب شت تمواک لا کباب هطس ربا و ی اپ ےک نا لھ ف یک از ہا کے رک قرون کس نا کوک پاب اغ اتکا رتا تہب

 ںرود انچ لب هد کر یر لایک ےس یر لخت ںی
 ی شاپ ےک نافع شرم لداع واال مض ںچاو لٹا واااھٹا فاعرپ سا ےن پور

 رس نر تمول کن شے لشو ورک ہو رک ور شوکه دا آب تاب لاوکل داع کلم زی لا ناثع با ۔۔:ےلھوراپ ےس
 ۔اھت ترکی رارصارپ شکر هد هه اب جک سس را اپ ےک لداعوکل نار ہال ناررگجاکب لحکب جے درک لوح

 رس لطف نهنگ نا یورو وب داد ئل ےک ےن ہک رم یر نوه روا لداع کل لاعرہب

 بجررااخ ےن سا یھب نیت یھب انا صاے راس تہب ےک لا رپ سارا یھت ماک لا و
 حا ناک بج ایک: لئ ںیم اچ و لوک ےک فک اروا لواع کک و زاورداک ت مس یر ش تقو ےک ماشہ کوی ۵۲
 نا جا یر سس رس وہا ایک کک دواش روا کت اقا ا سا لاا اب راکر سیب فا ناریبم

 هم ی[

 ناروا ےاج لکا ےس ن زہد رکا دمکوکل ضا ےن ںونادعب ےک ےن وہ ےن تارخن رت اج ت۲س اپ ےک نادار لا | 20
 عطا کس دارا ےک نشد ےک ےل انتوا داعرھوا۔یبد تمولعیکد خر صوکل ضا ےن ں اسب تراس ناسا

 ہکب ج یئدیدوکل داع کلم یھب ت موق کے لق ےس اختار ے رکے اره لایق اکو یار لایک یاهداذپل

 ات لداع لب نزولی سیلادرصم زی علا ناثح کب ج ایا چ دخرصے لاو اپ دارم ریا یاد جور باب تستر لا

 ری چکے رہاعم یر شا دنیا ها نا کک ب ےک مق ں وت واکروا تاو یکن اطلس یر هرباحم

 تارک یھب ںابتشکی هد امر تست در زر گیم جک زا ناس وج یک

 - من تاب کا لود »نایک نیز علا نان کلم یر دات بکش نشون لایت تین یک اب ان انچ

 رر 00 رے لوہا ےن ںویئاسیدحب ےک ا :یات کا

 راگدد یا لکم روا در زیا کب ج ےک ت اء یگنام ددع ے ناثعکل ےن لداع کلی عوا۔ از ازم شکم فلج نا قلب
 هوش سالم فای معب کر لاپو کس لات ندرنچ روادیم کن امر رک آر روا ئ دہ خر را تو نر رش



 یاو زور اک وا 7 ۳۸۹ مدح .مششزلج نورلفناًراج

 ۔ایدرکواپ دات ےک رک وک اراک 777 ہر صاحم کک اے ن لوناسب جا سست رو يانت ی اید مد

 هدر انچ یک خرط یک ےک ں ونا اس روا یر رنک یاش رایت نکے وہ اوری یا ےس اکی روا رض ر تورم
 ناب ےس اوو ےیل داعی ےس وہ واک آے ے دارا ےک نالہ ایکو ادا اکہ توریہ ےن ںوہ کس لاک لاو
 یک نجی آں یلاو لداعاذبلم یک لوق ی راو مز یکتا یک دری ےس ماس انار کک تور یب نک لیک را راک یگ

 ۔اوہا کک ا اب ے لابورماسارکب چای خوشا اہ توریب ند ےک فر۶ مول لاس کا 1

 لبو رکن اور فرط کل وقالع فلنیکعغ وف ینا ےن لداع کلندعب ےک ساریم ان ....: یگ ات یکروصروا ارم
 اچ یش ارواچچپ اج دوصض لپ دعب ےک یا ایدرکہا ید ےن حرا دیتا ر صج اکا دیر ےک
 ۔ایگلچ فرطیکن ین و

 نیا 0ص و 2 5 لم نیت
 ںیہ 3 کد در نر گن یگ ےن دوھکوکں ولی وا یدید تسکشوکرک شپ اف

 ۳ ے ےک رکب لط ن ابا رک یے ںولمتےک ںویماسیع نارلسک ننھی یم نانی اج ککن القتسک لو اعر لاس کاروال س
 ا راي نا نت, بن حلق و نان کس ںی رک الهه تاک 1

 یا کلا الص نالعاسا
 رش ن الس روار وصرف اس

 کش بس شرت قربان گر قیاس یا یئوکتقو ںااکں وی ایمی رطبا :E :ررقل اک ہاشداب <
 اسےک یا کلم یخ رکا لوکی رب ہاشداب ےک (9۷8۱109)شنقےےن نیاز وجوم کس ی ١یک ویب یکایک ھدنکرو اھت یھت سود
 را هی رب ب ےک آے نالقسمن اثع لاعر بہ ۔اھت گہر فر کس مم نیل کن وج اھت یھی ئاھب هاب ارش دو رکن از
 ۔ ےگ آ٤ ےس لاو پرو دواایدرکغ ور انب یت ے اد ےک کج ےن لوہا نک کد رک ورش یک کج ےس لوک امی ےس ا لاھ

 2غ ان ےک توکع یک ا روا ناع ےن ںوہ ناروا ےگ آک نر ادرسرواء اما ےک نلانح ےس ہجو یک رم 2 وا ناس
 اتل ت ب شما ن یارو ا( ۴ )ایل )٣( سارق (۳)ی رنو )پدری کش نی راس کس سر اچ نیل

 ںی کک ںوڑی رگاروا لواع کک یم یگدوج مریخ یک اکی ج اوہ اور باوا وو کالا کل ناسا ی ےک
 2 مک ج ایا نی ورا ےس ںاہوروا شد لداع رک یو( سی 9/4 اسیعروا ںوناملسم یم بم نابعشخ لاس کانن

 بک

 ساک بقای چ نبات نما فیس و9 ہکں یہ مرکب... نک تسمو کن اطلس
 و یر نکا سیا زاید مر یپ فلت نت واکس لا ده کس لات ےک ساروااھتای کہ لانا اکہ اش نار و یئاھپاک
 ۔اھتایکوہ لاقتناکل ا سی۵ پ۳. یگرایقفا بیان ز

 اک دعب ےک ےنوہ ات توک یاں ن رب اھت ن نوش اک ن رکعت ت تورو لام روایت اترو مہک ماہ اھتہناھچ ارادرکا اکس.....راورگ
 ناسا بام اپ کار سا لا لا رالی اب ساره فلین اھ اک تک رگییکہوارا
 -اید گورے ےدارا سا ےا

 بستاساسانپ اء اھت کلام اک ت یصخٹبی رفف بیتی ۔انمداشداباکن مل نما ااٹاکس ئادحب ےک تاذو کل ۔:مالسالا فیس نب لگا



 لاد زو نور اکی ولا آ ۳۹۰ مودصح.... شش ل....نورلخ نیا راج

 2 ارب ا ےن لدا ات بمب یادم روش ۳ یه امگا بقا ادواای کی ھچی وڈ اکتق الخ ےن یار یت تالے یھ اون
 وک ارکل ےن تصوککن یکارارک آگ نر اکر خآءاھتاید رم اک ساسان و نم ا یی دا
 کر قسم فیس مادر ےک پاب ےک نا یئامنر یکتا. ۳9

 یر یوسو کا یا ایان اشواپ سو ۵ 9وم السالا فیس نج صا یکاھپ ےک ما ےن زتسروب کس لا E ما
 ںام یکرضان ےن سام ای آفتاب ےک رج نیز ورم ضیا ارگ ےک تافو یک تس یو ات چ

 2 اگے باوا درک لو کارو تی کا مات کک لا هواوی زارع ورم مع ب بج نک اھت

 رک ہک ےک الع ےک تومرضحت روا ناغط ۓوہ ےتاھٹاددن اف ےس وما زات رض نا رھی کوک نک کک :تموک ی نامی

 یک ےن رھ بولاما کو ییا دج یا ارگ بذارم اتش ار رانا نوچ روا ایلرگ نفس ک ۳1
 30 را و درب فرو بک پد ید سکانس مک ہالی کی ید آیا

 ںامتسا جامی یک وت اد واےہ یر کراتا رنز ارے ی سے نامیلس مان اکس روا ںیہ ےک یھب یک مش نیب دلادعس ےٹ ےک

 وا اکسس ار و ایل اے نامر کہو ادا ےس رکی رپ واء الم ےس ا الخ کیا ام یر صان لوک چ

 بطق لار حس قرروا نیس لای داز اپ کارو ی ارس موم... :ضف کن دلا بق

 سان لار ار ےس لس ےس ےہ رہ اپ تافالتنا ےس ہجو یک الطاعم کد نایمد سل ناشر
 ار ادوات ار اب جا نر نزاع تا یا سیر لاک

 ییہ لارو یک تلم العا یکی ا ایکو تاور ےس شر ید دم یا لواع کلک اچ اھت ںیم قحش ںوفو نا وو گام دم ےس لداع کپ ےن ریا

 رپ نی نر ملا بستر وای نادر فرط کیلو حس نی

 نی ملا ماص لو نا نار اک ن یدرامءایلر کہ رصامم اکن یدرام ںی کرابلا نامقمر ےن لواع کلم لاس یارھچب....:ہرمصاحم اکی درب
 سما یتا از منا آپ اب ےک سا ناک انا ممنون یا ان نرو

 ےک توک یز کاج ایک و کن هر اک | درام ےس لادا کعبه یو

 دم رٹ مم تالاح

 I CD EAE ار کس اک ھم وا .....:یگر ری و7 ل ناع

 کل داع کلم فور صمں یم ےر صاحب ےک نیب درام ےس کان انچ آتا ےک سسرااچ ریا نب لار ار !ز 1ےک نیب دلا عالص ناطلس پا

 ۱ دیابت رکی سوک

 ےک لا مالقودرکازآےک ےک ہوکر یشوادرک تل اتر ادرساکں وم ال ےک ناطلسروا فلاخ اک ضا سرا ہک یہ ےگ ر کرب جد مک ایج

 نا ےک ہلا ناک وا ایکو روم ںیم ےرااپ ےک نارمککے نت ےک رک ہوکں وگول بس ےن سس 2

 رب ۶ 7ب ںیہ ئاق ےک ےل اس تسولعروا ےس اکڑلر عم کت ہو یگ کیک شاز تعا ےک وک ابا یر لا فیسرادرم ےک ںوش ااف ہدرکداز اےک ہوکر

 ںایدوروخس یب ی اس یک پس لو در ایک لصیفاکے ام نار نیکوابس ام فرش

 یک کرا زکات ع اطا یک رقما تیپ لااا اے وہ سالم تازه تل کس دف لا شروع طی ۲۰... .:توانب
 یک راہ ںیہ دلار ات مر کی اونم ذی تست يک ات کاک سیب ںیکرا یر ی عرالط



 لاوز؛خور۶ اک یپوئالآ Fat مودرصح ..مششرلپ ....نلورلظی کرج

 2 دتزاجا ےن لا ےس اج یئادرک سم لیپ ورگبرعو دکن گام تزاجا کے ناج ےرجو یک یش یشن سکراہچ ءاھتدوج و لات
 ارت پد ورا ایپ سا ہد یھکپ درک اک وصال د درک چچی ےک لا لرک قنات سرد

 فالخےک لاک ےن بسروا یئ ڑی روا تقاط یگانہ لاج ھتاسےک یا یھب رقم غرب ارام رسا قوا
 بایدرگنالفاکتواذب

 ۔ایدرکرخ وم وکتوکد یگا ےن لواع کلم سیم ای کان یکے وکیل داع کل ےن ںوہنادعہ ےک سا

 نم مال راست ايران کت ب ںاوم الغ ہورکرا از موم اطلس پاس اف لضآ گرچ ا :ےتموک یل ضحأ

 ج ءان واز ےک زیزھلاناثعایکتسردوکتموکعی اب رک درا یھبل یر وا شیط کاتر

 ۔ایکوہ کیف این ااکت مولی برصم حرط یخ انچ ایگنلد نارگناک اے عو کر کک ساروخروا نوش ری نت لا

 مافی و نیٹ نار کے روا یز اغرب اطا نار اکے بلعوا ارحب ےک ےس کت سرد ما یب ..: ::رصی اکر
 گا رہا واو کیش :اھت فورصم یم نہ یکن یددام لداع فکس شو وہ ےۓتاھٹاودجناذ ےس یدوج مریخ یکل داع کلہکالم

 پان اے رص اکے نم دم دات لک اچ اج برق یش شر هرواوهضاوررک حل | لاسنایمردراچ ای دو
 ۱ شم سر اکا کک

 هاچ یتیم لس هک الا باپ تم نیرو 2 سادات یک دلا پرما یکایک ی ر اکہ یش وتا ےک لتا
 رر دایک ٢ج ذلک ناوکںویج کل دام کن کوچ نکیئاپٹپاج کنیہ را پاپ را اید« لا دستاورد سرے لش

 اید لات ںاہی سینا ےن ںوہ اہ ات

 درک روش زل یکے ورک چ ۷ نریم اد رصد لس نان ا لا

 رہاظ نلار مکے ک بلعروادوکر یش نار کٹ ےک ا نئی چپ فرط کک نج ناذیمرکٹ ہج ےس نادر اي ہ کوک قد

 4 سور ےک ناش رروا نامش ی زان

 داع کک ناچ س ین و یورو یکجا شش یر تی ےن لواع کل فر رسد یک کلش

 کک ےک ے۷ نرخ بشی رک آویز لو ین ری آن سیر کب ججاو+ہفاضاواوخرطاخ یم تقاط یک
 ےگ لج باد گلاب یک وف

 ےک رکی ددوام رج اب لو مرتا ےک یک اروا یل رکو رص ایک ن درام ےس داع کک ںیہ ےک رک ا کے یی... :تشلاخیکل اک لم

 کن اذہلےت گن تہب ےس لواع کک کیلا بسرب ےس جو یکہل مچ درب روا لو کی واع کک تقی تر د نکل ےھت اش یک نار لک
 اکل میخانچ لرل ناکاو هک ندا لو رک مت ناوت او: اور رک وچول اک کے ےس ا ےل ےک تشاد کن خذ ی ےک رام

 وج یئزاط نب ہاشرایخ ملا بت اب واز یکی اروانا ارگ اکران یز نیر لا بت بز چیکار ار

 ت الع ی ڈ اہپ ےک نی درام دوا و لاش پر ھچک یاو طفل یکروا ے وہ عشر ہک نان سیب رکےن سی ون ار کت اھ نار کر اورہ نج

 یاب بی

 روا ارب /ےن اےک لاک قا ےک اش چرا کے یکے اکے درام لاا فرط رسد... تسلی کل اک کک
 ںیم ا ۔ یاد ے د تژاجا یکی کار خوک در لار تو وصل الکل یک ایآر کر قم تقو سیف یا ےک ےک سا



 لاو زوور اکی ولا ل ۳۲ مودرصح ...مزل....نورظن ات

 نام را ايد و ی تار وا یکے حس ےس نابی ےی مالا یک شپ ںاہو ےک ںویھتاس ےک ساروا نارمکجےک لم ےےسا
 انراکب وخ ےن ںی وفاکل و یئوہ و رش کج ںی ںیہ ورک ودی تچ ات لک نرو کا دا اے ن دلا طف
 زاس ارا روا ےس یوم تاور کے سا اوہ مولعمے ناهید گلد »بوت بلا
 ۔ایگالچ سی حکم پا اور ریت ےک لس نا ار کاک ورام ا بام نام لاک ۲۱ کک انچ ج ایگ ا اوان اباد

 ےک شاوج البو رت اراک نا ۳ بلعوکں لا ابو نا اه ناور فر طه زا تاپ ردانارت نا | کل مر... تسرزذحم
 رک وخ یت اتاپ ان ررر یکن ادد لاح اچ رہن او لسی میلا ہل اوہ کشی وک لارڈ ۔اھتاپ درک العم اکے کل اخ مان اکس ا ںیم ےن وا
 یم لاکا فرط کرو وو بے و ورا اکی عد قو صور خرم ےسریو اک ران یار باندا لسا اے سا

 _ ےک مناور ےس اور لا اج شر کن کشا اوہ توہ نیا

 ے تعمامج یوم الف مد ہرکراز آے ہم مور ناطاس یارک داراکہل متی صم ےن لداع کم ین ےتابج ییا ےک مالن روا لش سس لتر صم

 کل شا کے رک ا ہرا ناک دعب ےک جت یر مک اوھا یھب فل اک تاب ساراااکب وک ا یھب
 و ١شم لوالا نر ۵9 ناپ کک نج تسورب زن ناروااوہہنادر حس لاو یئگل ام الا یک اب سا ںیم سیٹ

 -یکت مفت یہ ذانج زان لتا ایگوہ لاقت اک یر لادبع یلاسیج لفاف یضاق ںاہج یر ات تار ںوقار لا

 یک ےن اس ےک لداع کلم ےن ا ذہن ایکو لیک لش گرچه اوره سراسر وام لک یم
 ایم ےن رپ ےک سا داع کک ب اقا نوت رضا رخ کت سکه ای نش ھت اس ریت اےک یکایک تس اوترو
 ران ساپ ےک دا رک ےہ هرات لا لشکر ا۸ دعب ےک سس ان افا فعلی ازت دار
 دیو فردا لدام لک کبک درس لا

 اھت ب ولا نیب دلا مشین اکل داع کک نار کاکں وقالع ناکہ دام ئل ےک ےیل شوق اکہ یغوروف لیٹروا انقرافایم ےل شا ی خر فرم
 2 اھت ا ۷ لپ ےک لداع کلم ہدئامن انپا ےن لار یدرکے اوج ےک سا تموکحیکں درپشبسدوالع ےک ام لا
 قرن کا اوہ مولعم ںیم دعب نایت شا گلاب ذس نیل

 روا ای داو رکر ب طخ اک مان ےک ڈیزل نان رس لادن سازی لر تم ھ۳“ 7
 ےک وم شار انے لا نیر اے بو یک نا لیول ردات درک زط وک یدک در یانگ تالار

 ری نواب نا نار کک کاپ و اوہ نادر فرط یکم اشرکےل پورکااوواذہلایب ےل ےک ت یک ایبک کد اہچ ےن لداع کک واع ےک یا
 تير یار کا اچ ےن سابق ن شب ےس فرط یک ا لواع کلہ کنی ھت تراش

 در روارہاظنلا نا ار کے بلع ےن ںوہ اہ لت وہ تاران ےس اتم ہک روکا ز اےس چو یک ں کرت کل ذام لک :شئاس یکن یارب

 ےب فرط کرو ر ےک ںیم رکت یاح یک وفود نا سی صم ناکام اک نا ےن لواعرگارکا اروم کے راھ ےک نشو وکلا نر رگ
 یک لا نارود یہا اھت آں یو ےس ےت ار ےک دخرسصیےک رک یب یاد ےنہماسا نی دلا زکےاالط ا روا یی لیکی داع کک الا
 [0 -  72 وکار صور ام تام اذ_لض قوس لخت اقا

 هدر اد مو راہ فسا اید مکس ورا خر کس پا سی ند ےک یلداع لک. :یگادر کراتا
 شر تگ ار کوہ اگ آے لاع تروصاید معا یددحتاس اک ا اچ رے زول ی رصقا نونا رکے سا یاب دا ان



 لاوزو و ۶اکی ولا آ rar مدح... مر لج ....نورلخ نیا راج

 روال دی اردو رج لب یار ناجا لداع کوکر فا ییا لسم ےن سار انچاھٹاہدرکی رات کلر ہا اہ
 : -ایرک ا ییگ صاف م دو ڈے بج راسہدحب ےک سا

 روا سرا لا لابداچ اج ہرصاروااوہ ہناور ےل ےک ےرصاحعےک خر مرک رک قحا فرط یر ود کب ج 7 از اکںییآ
 پچ پے

 ناکہ چ اوم اسا اہ وردا یگ آیا نش از ہہو کوھ ے اے نوبت نی فور یم ےرصاحعےک سینا ج یاو بوک ں ویت ےک ا

 ۱ الہ ےسا ےن یک رقلا نوم ناک ےہ ولت پ یاہو اڑی درری ےس یک ایک یتتش ارنا بیک تاب ےس یا

 ورا رای رک اپ سر نیکو نر یابد یھی اظروا لن ےن نوار... گام

 ےس یلص وااو تاور توی اپ ناضمر/ ۹ علایق رکع درانی اوصرازب شی دلارص ناکام اقا

 رمو بج نک کوم تموت کل شا نخر کا ایلرکے ٹ ہہ ےن ںوہخاوا ےن ےس لا ماند روا ؟ےک ورم ناطلس ںاہایپ ام تو

 نب دلا نب مارک واز آور ناطاس پاپ سا ذس. لاو مخرصکب ج اگیئاج وہ تام ےکر ہا قدر کا اراک نیر

 اواو یاب ےک ہوکر شہ ت ہوکر شرک ل اکو اں ورشا ےک ںاہو ےن ںونور ناا زہ ات ورک لاح ےک ار

 یزراهازپاخ ےگ ,I رو لنت ياري فرش قشر سا ماش لا کلی تیا. 3 :فالخا

 ےنرہ اہ کنویکے لک وہ اردیپ تاذ تا سس لو نا مم رک شو جاوا لخت قبر یر يراچ کت دودوج یئوہ ئورش کچ وک دعقلا

 دارا کب جاست شد کر صدا سلف لوکس رک _ لا رکب جات ماکت سام
 کر اپ ےک نا »را کادری تا ذس لو اقسام یکل پا پورگاکں ومالفودرکواز آں نوچ نیلا راڑار .ہلاطم

 ۔ںیہ تھک یھباج قی اج اناج ےس ںاہی کانی لو هک
 یم اک نوک اطروا لا ذہنی آے نل ےک تطاط یک شی رکےن حا ین اج ارقروا سکراچ نیدلا رت فرط یر سود ....:دجاحم روا یھ اک ان
 ۱ لشاب ج یوم ب ںڑتاہ د ےک ےک ہر حمار وا ب الر کہ ما و تسکین رک ےس لداع ےب کارش نا ےس ںوہناازپل لوم

 هه فرط یک والعےنپا ےبا ح۵۹۸ مرگ بس ی ےس د لری زد نر نکا ورم طاری توک
 ےس یداعرہاب ےس نشد ےن لش یہ یک نشد ےک لداع یکم ای اد راي صوت ابرها فلج يا بعمل
 ۱ ۔ای قرب ںوقالع او راپودروا یک اتاط

 سلام شهداي اپ دما ار لوح فساد لی ...گادر فرطدیبزجا

 مارگورپ فالخےک لواع رک ریت ےک اراک کک نی درام ےن ییہ لارونروا لش یبا ی ےک رس دام فکر کلر

 -ےۓاجو+نرو آپ لوقالع نا لداع سیئیکا قد طخ اک تاب سا لینا ںیم ہک ھکرانب
 بکن نا شب ناب نت اراک نا بت ابا انار ارام ناشی

 روا ےس یا اپر رک یک تات یک اوال دوم زیارت وایت رگ ل اھم فرص وو یت موک کر اق ےس ےک ل دام

 دوا کرک اف گر از رک مقاوم لار الطای وکی یار ا اوج اپ اک کل
 ایکو اق ناباد کج ےک یا زہ ایا فاع یگ ن لداع ایپل ےک ےناوھٹا فاح یضاپ ےک لدا کوک السر ار ا اھٹا فلح

 ںیم ھا کاج نر وا لو حتاس نیا ےن سااچیب ےل ےک ےن کور صامم کن یدراموکا اوم فرشا ےب ےنپا ےن یداع کلیرلگ.... گاه دراي

 کف رشا نک پنے ےہ بلک دد کک را تمد کیا ےس فرط کےش یا یعزاہ ںاہی چپ اج بجرقکک نیددام گزل بسی دا یی



 لازورد کوال ۴ مس لج e نوف نارات
 ر ںی وک رشا ےس و یک و رر رو تارروااد اف لا ناکت فرط کرد نیاید د تستر سد سا ےن نو
 : ۱ ۔اڑپانرککانماساکت اباکشضم
 کن یدرامہکاوہ اچ یی درد ورش شوک یکے رک مم ںی رگل وودرواایکادارادرک ایام فرا قرن غیر ہا
 کوہ لاش مان اکل واع کک یھپ جبل ںیم ندر و الع ےک اگے رکدارنی کل دام عباد طاهری نار
 وہ رعب ےک دہاعم لا منا کن وراز ےک اہ ورب رکی کب جج ل وام کک روایی یاو رکو دک انکا یک ایر کیک دوا
 _ایگالچر کا ٹاہرصاحعے نیدرام فرشارو ایف

 ط ریموت ا ی لداع سراوان سو کں ب ےک کر کپ مہ کان یج رز 3 ت1
 ہوا ےک رویت روا معاف لام یک سی مپ8 نک اھت کچ کا لیپ ےس رہ اوم حل, ےن مٹ روا نیک ہک ار درب
 یکے الو یاو الع لا ے لراع کک روا یورک ورش اٹک ملتے لضأا ےنرہاظ با ےھت ےئل نی با ےل ما شا
 لش لاس یارب ےک تشرو دی آیکں ودنئامشروا ٹب لہ وطرخ آں یم درکغ ورش یی د لایک وک کا فسا اش لنگه ساک راف

 نیک ہر ےن لان یب یھ یک ان جاھب ےل ےک شفس اپ ےک لام کتوں ےس لار ...:تواف یک
 بتانا وک ضا ےن سایر ال ها کمک لا ی وقال ار وا ایر اہ ا اکتع اطاروا کت انک طخ ےس ناسا 5
 در روش ناو هل کمان الا چ س ایست 1+ فلات علف کت سدان

 کلم لات درگ نانو ریطخ اکر ان ےک لواع کلم ترص دیا نایت نی دوکو شے ووو فرطیرصد ...: دو
 واو تا ار ساروار شے ا سیم یت ن38 تساوی او ار ظرف یلداخ

 وہاڑھت نایمرد ےک ناب نام کان اب از ےک یاروا اش نان لادن ککے لمس... ورا اک ںیم
 نابعشرواایگوم کا نبضغ نیر لاردا ہلاک اتارے یکاروااید رک ورش انا بلخ نے لواع کل سم تموکعینپا ےن نی دل بت ایگ
 اروا ی ارق نار ککے لئرا فرش یگ دم ےس فرشا ےب ےک لداعدوجوم لم نازک ےس نی دلا بط ایلرکور صاحم اک یک ںیم ئو
 ایکو مناور اور ٹاور صا ابن لارو ای ےس ےک دیک نی لا بستر وار مرور ہدالعےک
 یاناعجارفل بسی کس رگ! یھب ا کک ارو ایک نل من یئاھباک سا نارھکاکن یر اف ام ںی ھا ۱ :یگادرارشو
 داز آک یا ےک لئ نگیاھتہزودارااکگ ناک ا ب اھت اچ آی باو رعب ےک ےس ہک کت اب رفع لارو کب جے وم نادر فرط یکرہش
 ۔_ایگو+ نادر فرط یار شوٹ: در انچ یکن ایم تراقن یکن ارداایاسکارپ گنج ےسااھت ایک ئل ےک یوم اج یکن ا ےن سئاوکس سج ےن مالفودرگ

 0 هه زانو« تست دلارو ن ارے لام ںیم سی لو رشک کنار
 تان دلارو کاو ےک ےہ ددا و ونوس ےک عرب ےک ادم واک ے الع اروا یکم یت ہک ن ام رکے هک
 سی شم رادار تقدیر لات درک کاوون ر دلا طوالت ےک ر ق لح وخ

 فر دیر مچ ایل نیب ےس نار یورک ا اروا یک لپ زط _ ںوی ایم شاار فرط ی روو گنگ ہراپودے لوتایع
 ےھت سا زہ دنشہاوخےک ےق ہرابود پ سد تب گچ گرد کم اش پو رک یاکن ا ایکو تک نا یی ورش ب
 ادر اجے اروا ایک لپ ن درا ےن ںوہنا ےل



 لاد زورور اکی نیلا لآ ۳۹۵ موورصح ....مشش ل .... نورظن رج

 مامان روطماروا يک ول وج و رعد م شے ی ایت نش ں ودنا ل واع کک ...:: ےس واع کم
 کے وایت یک ےس و دارید رکاب بودا چ ےس اروااومروآ کپ نر کو نکے دوجوم یئاسیح سی کم جرم نم اس ےہ بیرت

 ۱ ایگ آہ اورصت ل واع روا تکه سرو کس لو اس ےت اعدداوجکیروارطدراکرخ آی کت ساوخرد یک

 دي لباسی رعب کر تا دی کد تسر ر لارا نار ککے پود یک اس نو اسیر

 رک چ لک کر پروا اید رکاب ربدداحوک ارد یک بلع یش حس دی ناشر کس لوک بیپ مکانی... نر
 رکی زرصقلا نومیمتدایق یکے سد لوارہ ےک لاء الڈا ڑی رپ ےل اف ےک خر فاپ ےس بلعروا یک جرو نے رہ الن نار لک ےک بل انچا ےس
 یا تہ یک اا لات اتر کے اطنلض تے کر عم کوچ اکپ اب ےک سا اھت ےس ںیم لومالخودرکواز ےک م۶ الصناطاسوج ار

 -ے اج یگ ف رطعیکرعت

 ےک سا برقیکک بلع نوی نبا جا لت ںورد یڑاپپ کتردارازگراوش تہب تمار کنیم ر آت ہت کہ لع ....: یف کک ںونمرا

 ید مکجاکے یی وف ںاہو یھکوکیى صا نومیمروا یچبنک یک یکے ےک عل سا ےنرہ ان اذہلاھت ے وہ ےناڈلاڑپ کاپ ےک کاب رد علت کمر
 , تسورب زوکں وفارلسنرواایک مہم رکن ےس یىرصقلا نومیل ےن نویل نیا یہ ےت وہواگع آے لاح تروس ایگ ر الیکا یتا ےک جی ویک ی وع روا

 ۳ تارا ی یکسال کابل ارگ نا اس سو کس نر نام

 الت لود بار کل نر کسر ی ندا اس نا

 نم وم ات ایا نار کک اودی دل صد ےب سا ی ےک وک شرافایم ےن لداع فرط کرو... :تاحال یکن مد لاش دھو
 ۳ یاب ےک نایاب مالغودرکواز اےک نیرہاش تقو سا تصوکحیکط اخ:ایک اظ اهر رول وک اف ےن

 دو یچٹ ار ےب یھب وس ےن ا یم بی ید تسکین یھ اہدرواابآ یاد نر افایم عدل مکے د تکون ايب ین انچ

 ےن نیب لاش نی ہلباقمہراب ود نایلب اوہ ہناور فرط یک الخ نی دلامھشرکے ھت سوک( وفاگددماذہلی جیک یکے ےک یا ےس لداع کک
 _ایلر کور ص ای اک الخ رے د ت ساوا ا

 وکی دلا مے ںوور ناتان ای آکے س ںی وف یناووا کب لورم هاش لر فشن مور زر سنی. لنا نایب
 نادر فرمود لنت لادن ےس داش لرش ارور کا نیک یر کو رص ارواب یتا ےک لاکو تک

 ایل لاو یاس یوو نک یک فرط یورک المدور دایی وک اے طظ ینا کاو

 روس هدر فوت نرگس شاپ ی ایل کی طظ ےک اا ہا یالب ےک ےک ےک اف ار... الغ

 ےپ حاق یان ناد ےس صح یا ےک فجر ےک ہل باقم ےک ناییا زہ اتر طخ اکے اج لک ےس تا طال کج نت نخ پا

 ٠ فتاس ےک نا یگچپ درگاڑب روا کیا یکدرکت واخ ےس صح سا ےک رفع کر کل لات اف اب ارد تقاط سبک ایا کرت
 لر رویای نواز
 رک یت الاع ےک درک اي چ فرط کن ارح یوم راک ارکب اوری کد ته یکط الخ ےن ند لام ھش
 ایدرکرپق ھل کارا ایک پچ 0

 و دںیدرکح رورش یز ےرھأ ل ےک نیرہاشفنروا

 ہرابدد ےن لا پل یب تیا یکی لا م ھن یت یکم لسا رم کد ا گکچ سم یا ...: یاخوا الغ ییا



 لادزوندرع کل وال آ ۳۹۹ ۱0 دص ل .. نور رج ھ2

 ےک یا ایک اک ارنا ےک ناروا ایک ماع لآ ورو ید رک الف یاس انس ایی فتا لا لٹا ھا ار کور صامم اک الت
 هوس تسکین کس تسمه سر ی اروا ایک ہت اک اطا ےس اغ ارحب

 ارم کمپ لوک نهضت ایت کچ هدر روش هاو دف لو ایکس ماش هلی لمہاکں زیرا
 نب وو یش نار مکس اک تم کوچ یکی درک رشرام ٹول یم ںوقالع ےک سکا سر وا نرکل گنے ارکالا نسروا نار ع ےن نوبناا ہل ےک
 ۔ںییک اور شہ یتا ےنرہاظ چن انچ یگام دم ےسرہاےک بلح ےن سا زہ کرک تشاط ارتقا نادر نیم

 کک ےن انچ یل کر قر گوکں وگولھپ روا ایر کہف لوک لار وای رپ ےس یب کرم فست لر فقر کرد
 طق فہیم ےک وتوج کا یارو ا کت رحم ےس کا نکے ی زرو فاض وری ایی لات اپ ےک نار اک ےس نادات
 ارش هو درب تا کس تملک

 سیاہ یک رکےت لداع کوا درکاپ روک و یت نالے نار کاکو ہیک رکے رک اپا واع کک :یگادر کل داع کن
 درک وکار لق کب جایلرک غ ےس اروا یک لقرب لق نیش دتا بیر ےک شرور لا ناپدید تاور تل داع دب ےک
 سوق ی ال اس ورا روا ايم شاارط یار ای درکواب رب وداجوکہقالع اره نسل ام تست لا بوثرا
 دے د ت زا یکی کاور کک وہم وجا دامی کومک وور شاد داع نک یک سد مای آلا

 ۔ ی راگ ایر اب تورو حواس زیا ے ےک ود کن ارے صقروا

 روا ۓ وہ رو آل مت رط یکں شرم شی دھر ءای درک توت ںوجرکےن نیلام دہ ےک ےن یکدم الخ... یکایک ہ رابود یکط الخ لا
 گن بج نج ترک سه بس قمه ےک ناےسرڈےک توافب یک الخ یک نی لام یارک وک ادعپ ےک گنج رداایلر کور صامم اکا
 ۔ ںی ےک رک قہ کا یج یدرکتداذب یا لذت سیا ین لاک

 وا < ناروا ید یگتساگ آی کج فرصت جرم ا ےن نیر دلامھشن کیایلر کور اھم اکط الخ ےن ںوج رک ال رک
 ۱ ۔ایگایدرکاپ دو اشداب دوا یو حتاسےک لیئارشدنچ رھپ نکیلایلرک ارگ

 : لیذ جنم ںی نکی ا ا رشوج هک اپ اش 3 رشک

 م ں وج رک ٢ےہ ایک رباح رد کر گنی ۔٣ لاج ےئدرکا کد اپ ےک ںوفاملم۔؟ے رکا داییدفر انیدوکال کیا ۔ا
 ر یوم تا ےک کارت ناچ انچ سرکه اسکن لاک داش گیت ین اداشد اپ
 رج یھت رفنتخعےس ےرسود کیاوکن یدلاروف نار کتے کس لک مروا نی دلا بت نار ککے راھ ک تک کی راس
 ۓ وب وفروش ت اتاحت ےک نااہل ی کد رکے س ےس ےک لوداع کک یواش یکی یاس نی دلاور لو سار

 دازاچپ ےک ارب العا کیک ےس کود یک ل داع کک ےس ےک لوصتےک تموت یک اروا نہاور مہک کرہ وک ا ےن نیکاراےک ا زپا
 واک ساواک رک رولر اھت ل واع یک ےن رھی روا کیا وہ لاش نشت لوس کسر کس لا روا کت سو کیا نیش ام
 : . ۱ ۔یگناجآ سا اپ ےک لا ایگ تم

 بطت بج اہک نب لار لا نگین رز نت عقب دمی کات تک خم و گو ایکیل وقوکےۓ ار سا ےن لداع
 ۱ کوم لاش ںیم تسمو کریار ےک نی دلا بط نے ےک لا ق العر اکے کپ ےس الع کا ن لا

 کل داعدو کا وہ ساسحااک تاب ساکن یب دلروفدب کسر ایل ع ےن اے رکا کیپ رولان روااوہ تاور داع شش ل رک و کر



 لاوزوچد ۶اک بال آ . ۳۹صے مورخ مشش اس... نورلخ نیا راج

 فالخ ےک لواع سارا ایده روشن ان نی اراک سا نکیل ےن رک ای ات یکے اتم دواےرصامر ابا ہد اہ انس ک ور سین
 اگے گپ یا ےس بسودذ کت دان

 یر شش نت من درو اےک پاب ےک نا بد کس یار لوک اروم نیم وام ده ےک سا
 اک ےک ا رایت یک کدام نت یار لر چند کیچ ایدرکح درش اطننااکتظافح

 تاب ےک یلداع ےل ےک شئافس پاک رلا مس نیا بت تم لک وسر مرا رد ےک ساروا یتیم تے لاع

 ۱ ایدز اکا ےس ےن رک ل وق راف کس ا ےن لا نما

 لو توی نب لار ول یئد توگد یکداھتا فالخےک لواعوکن جدعلارون نر بت کس اچ تار افس.... گران اوج
 ےس ورم ار م ںاروا اتا نار ےک بلع ےن سار الم ےس نب دلار نوا یا لو تاس ےک ںورکگشلےنپادداذہ لیک

 ےک ی کھیپ یارک ل بشور ای ےس کت فرط بوک ارم امن واےن رک ل داع 5ای ہک وچ اپ وکل داع ےن ںوہناچنانچ یگ ددعیھب

 مادر آخر اداتسا سا ضیا بلور حس گندم کا باوکم انہ یک کاپ ےک ر صانلا یخ یساپع ےن ںوہناددالع ےک ینا

 ار اعر لوت لا یب ے را ےک کار ناک ل نا وکی وج ادا ندا یکی اپ ےک دام ےس ےک مک ں اات
 یک ا بسے اچ رک ود ےس الع مج ہدالعےک سا نکیلاکپ رک شیر رافوددکی ور گن ب طر ناف رخ یار نت دا

 _ اگ ےچ لیلادرپ ںوناکوٹ پا نپا کول بسر ا ایگ اھٹا فلح یئوہ چن انچ ےک ںیہ یئاب سی تمولع

 روا کوک وجل تاب ےک سارواایلرکر ارگ انسا مکس یلداع کلم پا سا ےس یکم مس راھ یراق 2
 راز ملت کار ولا لب رق اکم ےن دب ےک نارواایدرکوابت ےن نکا یھاکے لم یئان ندرا گیاددالع ےک نلاروا لود ناایلرگرت ن ول

 یورو اوفاروا نام اسو زاس لیٹ سنا

 اٹاکی لنا نب علا حالص ناطلس نارماکل وقالع ےس تہب ےک ما وا بلع شش ربا لا یوم ..:تاو لر اظلا گز اغ
 نوش تاک رک ت ت لودو لا روا اترکک ولس اھچچا تہب ےس ںوضاق: اھت اکر تراہہ تہب لم تال اعم ین اظت ای ایپ تافدرج اظلا زا
 اجرک تپ وکیئ یکل داع کلم کرج ایا دب اک قيمت ده لود لری نور ظلم ےس واچ ےس اھ تک ل م انتا تت ےس نو
 ایات من ہت یوو اےس ےس ےس یا ازات

 بقا رو تاک ضلع رونی یار ذهن دلا تای ب قلاکر رپ ت ورد ب ےک وچ سا ےن کاوو ےس کا

 نیر تب ول کت یہ ہت عر ینا تہب یک یب ےک رہا ےس کا ہاھت یو آ کیت روا شتا فیت تنی دلا باہش ای اھکر نیب لا باش
 : بالاست کتک تر

 تام لا لا گران وقتی ان ظا نب نابلس نار لک کک حر ھو کں ی ےک کا...
 کل اسەریتیی حرط یىاے بہ درک ورشم م ییا روا یک ب نار کر تشو وخر وا ای آل ےس ےل ر طے ب تہہ ےس کوی لای اذہلاھت یلر

 اجرک یک ری اا تبا یکں وطخ ےنپای ایکو ٢ فلات اکی ایی زہ ےک دہ بارخ تاقھتےےک لا اس دام کل رم ناتو
 ابرو غرور شے مان ےک اروا س ےس فرط کن السی( ج 7 )۰متر نرم تو نامل کر: تاک رکن آر قر کا یج اھت
 ۱ ۔ے الا تاپ روا نار ا ج



 لاد زو در کلا ۳9۸ مدصح مر ...ننورظنم لات
 همسر قران ار لک اروا یارک ی کب ی کے وو اب رط نر شعور ارگ

 وب ریش طی شد هرس وا فاکس لو اسیر لب دنا

 ےک ےس ہال و اب مش ی نک مرغ ناک ل دام کک نب لاک ب دوخ فرط ی روو کب چ ہو :ترمواعیروعسم
 نا ہول یر ابتکار وا ؟ےا یخ ولر ہے لاک یا لاکن ف لغام ےک ےہ ںو ڈ نمت ےک فلفو وڈ نک لاک پاب

 درگ اهم اے لاکا پلی کیا ناعم ے وحس ے یہ ےس لولد ئوردا

 یک دان نج نادر سک نئاطم نب شیر و قتل ےک نشوب ےس یا م ل لر رک ۰: تسافو دوس
 _ایگوہ لات ااکک ا لاس یار وای ی بو نکس کر قم نار ئککانپا ںاہددواایلرکضق رپ تموع یکم رکرکیروا

 زا قنات کن کوکو ف رشا ےس ےک دوت اظ ها نرم اکن کور لرد دتسا کس ارج کس نا

 وب تاق تو یک وا یک اے رجم دب ےب روا لیپ للسلسر ری واایگکن ب نار کک اتخدوخدب ےک تافو یک ارپ ھت ترکا کت مون وو ںیم

 بابت سن کلیک آگهی لک
 یاس ماش اب ےس بس کی وزن ار ایت ور تماشا سفر طیور مور کدوم ال لا ست کج یاس

 تر ا اور و ہو رر
 ۵ اش یکے رگ وخوت اب کاہک یکے ںوہاشداب یئامسیے سود ےن یادو الع ےک ا اگل ےن کت اباظنن اک نیت یم ےن یھیدوخروااراھپ ارب

 [/0 اس 0 ۳٦ روا ار مک گن اسکن اس فر ندا ںی

 لداعا ذیلی تمکرھ لک ےک وروک ما یکے ںوج فلا جا: اوہناود فرط کہ در دا کرک نیک کل توم

 اروبج اہلیہ اج ےلھپ ےس سا سی وف یئاسی نکی ےک کت راک ع افد ےک نارکا چ٢ مم ںوقالع تحتام پارک ایگالچ فرط یکس ان
 ۔اڑیانلاڈ لی نایت ندا

 نده بجا لی تفت ۲م لداع توج ےہ رو آم یاری سم نیم ےک نابعشلاس یار... :ملمت کں وک ایف

 سی عیسی روس 22 کج لب فصل رسا

3 Fs سا A RE وج تن | اج Bel 
 تدا یک یخ اف ٠ اینک عربو تب سارا کد

 ایام ےن لداع ںی یت لام ے ایرو ہرصاحم کت یم نر ولا عتاوربیٹوچ یک ڑاپپپ بج قیس اکع ےن ںوہنادعب ےک سا :یب ارے رولا

 رو ره اے راع یک ےس اج باکس ںویئاسیع ایگا اچ یاو رک -ب - 2 +1 لابی نیت

 بد لات ی امر

 اب کس طاصد ںیم نیم ےک فر وااوہہناور ےس تار یررتس فر طی اکر کشی کا مد حب ےک ینا... :یگاورطایمد

 3 کجا لباس سم اقوام ورا تم کیا آں اہجاھت لین ای دد فرصت

 طو س روک دنخ فرط واچ نا یه ےتوہ ادارے ن ںوئاسی و انچ سکو: لٹاد معمہ ار لک زا ےک یل

 تک اعتلای ار عورشبرصاحم کط اسد پروا سیل یھب



 لاوزء تو۶ اکی وال آ ۳۹۹ مور صح .... 2 ۔نورلقن یارب

 ےک ہطایمددوااوہ ہناوررگےن سیم ویک وئارلسم ےسرصمہواذہاید تاک یک ورو اکے یب ےنپا ےن دعوا 3 "اور ںی ااا

 رم کا ےن ںویتاہیعر حب ےک گنج لب ول یکے نیم راج راکرخ کد رک رشک ئل ےک ضق بج رب ےن ںویئاسیہ الا ڈا ڑپ رب ہک یئانہیلداع لا
 ۔ایگ ی ےک مایمد سیا کک

 RNR ESTES ES یس

 ید رکا گرگ سند از لین ےایدد ود سا گلاب يا سارق جوار کوه لاو ںی

 ۳ تین هاب لیدر اچ ےنپا ود ےدیب رذ یارخان ای آ لپ بردن کت تا هاب کس لمسی ان ایناروا

 ژاپج ة بسا فس لو ذیل ید یبا یوپی ایک پ ںی ؤا ری نا پے 1
 دیگ عبد چرا ی لیکن یوم یم اک سکا یک حر طا ناک یورک ورش کج کے لو

 دار لاس پس اک عج وفءایگوہاندیپ فالتخا ںیم ںوفابلسمےس عالطا سا یب غالطا یکل انا ےک یلواع کلم وکں وفالسم ںو طو یئا....:فالتشا
 ےک گنج ناردیم لاک یہ ےک عالطایب اھت ٹاس انانہاشداب وک اف ے ےئوھچمےک لواع یراکلا بم ون ملا فیس نان 7

 ضعف 1 لو سیار ورواایگ 0 چک ک نج ناریمر لس عطا کم آیا رپ ماقع راضنوش برق
 فرار ی کورب فرط ی رود ببب 2 اہ دواک س یک رپ ےک دامو ےک کا پوک ل ن ےئای درا رک

 هنر تب تضمین اس نا کا رخ پب ےس ارے چو یک

 یک ابامو زاروا کار وخ: ترلاوط یکے سر متا بج روا ےگ ےنگاھب ےس ںاہو نادل ہل یا کہ وف یتا سط ایمد.....:ہضق رب طایمد
 4 یر گرم نقاب لپ آے ن ںیویئاسیحد ای درگک۔لاوح ےک ںویتاسیوعطمایمد ےن ںوہنا سیم ہلال سیر خ ؟ےک نابعش ےگ اک
 و وصل ورودي ال یا

 e E سس تافواکل داع کل

 ایات ی نورو ا هند مدرک

 دعب گم یک دم شناس نجس اک کس هل اگه جت
 یوم لاشن کی اں د اے الا دامج روايت لش ر یکن یتا ےن اہ اید ےک ںوج وف یئا سیر با ایآالچ فصل نرم لواع کل

 یکتا سیو یاسر کاتر
 رزو لا دا اپو تموک ی - لار عب ےک سا یئوہ نشر یک ا ںیہ دوا ایگ مشوکس ار کے سیا رفتم

 سو لک چپ اقرت دھکا تام ےس اہک تابلو لو دزج ماق رخ

 ست تن لپ اھت ن اد تساس نت وا لو ےھکر ار ںوھروادیفم عام مرزمدنپپ تعاقب رباص لداع کیک متی وع

 ابر ایہ یم ےج ےک یلص رض کرک رب یم تیبء یش بات ول اکن ار کر عو انچ یھٹی درک یم ںوٹیب پا تموکی را ےن
 5 تا ےک واش نالسرارٹعخ تموکع کر رب زا لا باش نیا نم

 بیس طی ی ےک عالطا کت افد ایکس را ہا یک یواشداب رد وخ اک ےت الع ےنپااٹپاک دعب ےک تافو کل واع ۔:ےجاھاک ت وانب
 ییہ مشم ںیم ھ نیک ششیککے ایشو اف ےب ےک لا ےن ب وطخما یہ ےک کور پی کا یج ھو فالتما ںی ئل ادوہوم



 لاوزو عد اکی ولا - مودرصح .... شش... نورظت مت
 دت لاش سی سواری الچ شاپ ےک یوم ن رشا ب و طش وا درک اجے ںاہدوکب وطخمروا یک رو واک ےل اوم لا

 ردہعاکل کک م

 تی یاد سی یس ےک یاو لارس یم لم وااگ) ے رک موس قطار ےک بوطشم .تصوکعروواکل اک یل
 یے وتم اہ ےک نا ےس ی اکر وایو ایک نام طا مد ھوا: ںی درکو اج یلیصایکس اےس فوخےک ںویویلواایگالچ قم
 _یگل رک

 دست پس کس اروا 5 وا ہلا ایک پا ےن یل وہا نیلا حالص ناطلس یکے ا اک ذی... :تاحذنفی کن لا یف
 بس یب ےن ناطلسءایلرکض یف رب ںوقالع ہقلوتم ےس ناروا نشر افایمروا جو سءاہ رہ نام ےن سا لاہج اد در یز جنا یت ث۵ل ے ےس رب اھت
 ےس درک ام ےک کا ےک الع

 یجار اکو صامحم اکدرکذ لب ےک ارد ایلر کو ار یگاکس رک لےس تپ رکے طاخروا کی ق شیپ فرط یک نیمرآے ن ادعب ےک سنا
 -ایگوہ لاقتنااکس ا ںیہ ولا

 هل یاد ےتالع ےک یز ١ے سا ےن ناطلس اھت وس باکس ا انہ نشا اجاکس ا نب دلا ران اٹیک ادب ےک سا ....:رومصص ات دلارصات

 کروا نیب دلا حالت روا راترکت صو نلاو روا ےہ ہدوجوم ےت الم ےک لادوا قامت ساپ صندل ایدانب نا کسان اوکل داع یئاھپ پارک
 سود وا اپ ےک یلداعم سیر صم رف ای دہع واک اء یکت مولا نام نسل یٹوہہ تافو یک لا سٹ اے دعب ےک لانا ےک لراع
 درام انار سات ام ےسا ےن منے  تنللس ناکراےک اچ انچ اھنہ ظن اپ ےک یلص فض ںوم ام ےنپا نالسر ا چپ

 ایگ کر صان بلاک اروا یگ درک ر رقم نار کاپ درو یگ ال5 ا سا ےک کا دا نا اتربہلاطم ےک سان انچ ....: رومن نیب ناسا جز
 الچ ساپ ےک محض دم انچ یک جب نچ ےس سایر ات سد تصور انس ام لات تام اب کلا تر لو لک یا
 الله ص لب ول شا ام گام شوکی کے نانب لوح ام راک ا ےل سکس رگبار اس لرد اک

 لا بم اک ار یوم لانا سی لا!” اکن ی دلا عاص نر ہ ان ن ار تاک روا بلع کے اچ دذ... و وا لرغط

 روا فام کل ام ےک ار هاش ازم فصنمروا کت کیا کرج اھت ل رخ ملا باشم دراز کرہ فنر نان لاین ۱
 هلال لات قبیل لس سم سیروس جا لک شاه ودر لر نیکان و

 یں وقام کور کوا ےک یا یک یر ںی یکن ا سی ماوکدوا یھی ھچپ وور تساوی وکار روا لور کے راہ رد نا

 ۱ ۔ےگ چ فرط

 رک وار وتالع ہقاعتمےک لئاروا بلعودکا اکر کوک وا f نار ںاہو مر بج رخ لش ں ووو دنیا :ترارش یک لور ول

 ناطاس تتقو سا ہو ہن ھت اس ےکا فش یئوکاکب یلاونہہکک کب ج انکم آں یکن س یم ضق ےک سا کتت قو کا بلع کپ یی ار ایک واک
 سا ےن ںوگول نل ہلکا مگن یاد ربمام ف اک و کیک شانس اش اب الو چاپ دات مانی لاک لا حالم
 تحت ےک لا ںیم باعرک کہ توپ وا اید ایت ےل ےک دم ںی ےن رض رپ بلع الات تان لا کا زا يلرگضق نو ےک
 ناروے رجا ںوتالع ےک ف رشا کک دب ےک سارا گو اک و کیک سرواریطخر نیک یس تموکع
 _یگوہ تو

 یکزرط یا یھب ںاہ روا ےک ںی قاب را



 لاوزوحدرعاک پالک fel مووصح ... متشلج ..: نورملخ نیا ر ات

 را اور صمد یقورابما نیم دلاددب نیا نار مح اک اور لر سا
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 نرمال رکود طلا بلع نر تاب ہی ںیم نیز ےک لا کلہ. ..:: سیٹ ہحاقتےک بلع لرغط

 ۱ قطب تست حفر کس تای یا ےس اروا لر بلع ل رخط ن ہلا ب اہش

 یکے رود یک ےئاو بلع کی کک یک اپ لس فرا لک نر اخر وا هزار یی ی طیب :یرف لب کف رجتا کلم

 کی رت یکے فرشا کک کن کیم ءاگے نب یھبم اھرب ےت لعنت تا هوروا کوک باق یا یک سروارہطخروا ںیہ ےناو ےن رک عطا

 ان مد اک ا رکی ںی یک اف کور یغو ٹنونم لاتے ۔ سود ےک برما سےک لاگو ہہناورروا

 ۱ الو

 کل اونو رپ ہلباقم ےک نا یھجف رشا کلم سیب فرط یکن ےسرشاب تض جن اوفا کل ضر وا سون کیہ 5 :کگدنم کف رشا کلک

 فرم کیں قاکیکع اوفاودروخ تسلی بج یخ انچ ید ےد تسلی تتسد لوارہ کس لو یک سلم تلخ اف کل بر عسل وار

 ین ںاہورواایلرکض بق یھجربرشاب لنزوا نابعر صکک رکی یب ےن فرا کک حب ےک لا ایا کت الو اهرم

 تیک راے کد نب کک تراک کیا ینا ےن لاو ناب کس لو یک رقیب بج رھ یورک ر س دعب رک ایل رکر افرا سیا ںی اوا

 : ادال ملز

 تار يا مارک سا درب ںیم بق اھت ےک 2ص ص0 لرخط نب دلا باہش قالعیب ےن فرشا کک

 _ایگالچ یادو وی الا یکل ات اےک لداع کلک
۱ 

 تافو شد لاھ دو لازم کام اک کمک ںی ےک کود لادا ےک ارنا یگ لب مہ... لاوحا ےک ںوہگتہ امن ںیم لسی م

ILایت یک یھ ار مشت اک تزطسر وان لوا نیر لا ون ماافودرکواز اک لاو ےک سا نارگاک اب لس لاک اش  

 تا ےک لکو لما کج سو مر لوس نا حب ناز... توان لاو
 EINE اک تموکحےن سادعب ےک تافد یکن یدلز یخ ان ے ےگ ےس دے د ےس ا باطمےک تیبعو یکن دلز رگ

 ۱ - درگ کت میم کلاس یر لار نزار را

 لک اکیکہ و تقو سب دےد ما کت ع اطا ےک کار ےس فرشا کلک ےن ولون دلار ونزل کد لاح تزوص ....: وک کپ فرشا کل

 ایر کو دخواکے ن رمکودم فالخرب ےک ںونمش ے سا ےک رکل وت رع اطا یک ا ےن فرشا کلم جانچ اھتام زد رن یر دت ےک بلع ےس اا

 ۱ گن نبش یک رو فالف کے رپ اعمروا کن لفظ سا

 ددا ساتی کپ ےن لا اگے رگلاورر ور درگ لاو ےتالع ضوبقم 2 لوم وو کا ا ا فرش کک

 ےن نون آرد غی“ نی درا رھا ایک کلپ تا یارب کا ےن نی لار فتر کت مح س واہج فالف ےک ں وییل چروک ی

 ۱ 3 درن العااک تیام کا یک

 فا هدر کدے د تسکوکین ید لادامخ ےن دوبی لاک نام جو پا انی لاروزا 1 نیر

 چن انچ دار ایمر د ےک ںہلو رگ ں ونو ےک ںوہٹاروا ے ریس ےک فرشا کگسوارصا:ہفیلخرعب ےک سا گپ یم لیرا سا ےک فمرک



 لاو زو ۶کی ولا یلآ Per مدرج م لج نورلغ اترا
 ا ںیہ کی راد اپ ےن لوید

 ملت بل کانال ات کی رف ےس نی لواقع ےک ع کک سنا اک ن رلارفظم
 رک لر تاپ لول ار کس نایت هست ہلا ا فظم نارودساء ایگ ےن ارتے کر رفع ایراد ادد یکے ناروااید
 کس ا ںیم ےللس ےک نی ےس سنا اق نواب اک ف رشا کک نرد لار اوتر ہیطخ اک ان ےک ساروا یر کل وقت تعاطا یکں و کیک د
 -اگوہ نایبدردحتآ کام یج اھت لام

 یب دلا زر وا ب وم یکن بھا انچ یک اک ےک اط یتا ںی وی الفرو یوم اھ وءارما ضش لئاش سی رکنے ک فرش! کل ےن ا
 لہ ےک فا کک وج ےگ وہ لئاش ںی وف سا ںاہی روا ےگ نپل یشد ےتالع تحتام ےک نیدرام دوا ےگ وہ ہدعمےس فرشا کلم بریت
 ۔اگتٹواکر ںیم ےناج

 ستم ارادو گ اگهی دعا اه دو روا شکن تعاون ایکس دم آو ایک فرا نرو
 یک یکی ا یا ےس رک ہ رادافو اک رشا کلم کوہ کلا ےس ںوھتاس سا نار خاک اکا کید ےس د ےس یک اراده ےک
 _ ےگ ٹوا باپ کل قمار یادتان ٹو وج ناں رطل اا اگ وہرادرخا رفع یی

 ارگ یاب ےک نیم د بج رھچ ای و ناور فرط یک مرار و ییا یک ب وطن باروری اچ :تسلقیکب وطشمنبا
 ےس اپ ےک راجن بش انچ ۔ دار فاسد تیک یریر تاگ ے اک کج بالا اال
 راو درک یقوکس نا ےئل سا ھق تشث تام ےک فرشنا ا کلم ہد کوچ ےل رک فر گے سار کک کتو کیا ےن یا ت نارات یز رواش ر ۳
 راک رکاب تاپ لا یت العاکل سنی ایکف رط یکم ءاھق رکےن پو رگ یاں وشاحمدب بوطش دعب شا وام
 ۔اآٹیا

 ناچار تام ا ےن اوہ اور ےئل ےک یت رافردد'ب ول نو ورصاروا اب یکب وطش نیا
 ابد نک ہر صا مم اک ا کتوام کیا ےن تر رر یا

 فرشاے رر یک دیں لاسو مو لپ و شمار یر ولت ھالا خلا را۵ ےن ادعب ےک سا .:لاقتاا٤ب وت
 _ایگرکن ارود ےک ید یق شی لے شیما کت ناو تگ

 نار ےک نیم ہدام ےن سرکہ اوہ ناور حس نام _ کفن را فرا کده! تا ےک دات افلام ی7
 ہدالع ےک یتا  ے رھکادا ج ناو تات د راج سوات یدو ایک ےہ اوچ ے ورک ماہ ے ا العا نا کر 70
 نے ےن اوروہ فو کع ار کے ک ایک

 لادصاق کن ارمکجے ک راینییکاھت اہ دآب ئاج یک یک ےس یو ےل ےک اج لکو ف رثا کک د حب ےک یا ......:ےلرار o ایف
 لو یا کے اچار قال دا شراب ےکرا ےن فرش اچ سات ان قدرے دیا این و کام کروا الم گے

 یھت شا قله لمس سا ےن او بج ہک ٹی ہو کیٹ بتءایگمالچ ےس ںاہدداش غرفرواایگوہ با ف ارپ رال لا
 اات E4 وہ نامگدب ےس یاد ور ام یکیکولسدب ےس لوواےرسود د تیم اب هاو هوا

 سن افرا شف ساب ی 1 ناو اے ر لو والا رامبد کیت ج فرط کلکو ہے راھ فرا کک عب لا
 رکی دے د ںی اوکو اوو رک ی ایک ےن نر لادا ناموس لو هدف دام ادو روش ےس لوہنا ال ماپاک نر دات



 لاد زوور کی ولا لآ fer ودر م لج لی نورظنا مرا

 لدارک ےک رک شانس ےن ںوتسووے ۔ودروا نا میس ایران مار اکے کم ل را فرا بکر را لو ی تایم لا

 ۔یگیہ قمر ےل ےک ےن کلاو یک از

 رھا شک تیل ںیاو کو ماکح بتا انبا ےن لے لجواء اوہ ناور ےل ےک یہیلاو یک علت فرش لادن ضرب نا

 او اپ ام < فتا نرگس اے ےک یاو علق ےن افا کاو
 رک واور تصف ل لق یکے الاردا دے دے ا یک سومر وار تلت ےک ا روااید رک( رے اے ف رشا ےس شاف کی ارداایلرکران جن رک

 دقت کرک اد

 یی ردا آت ورع اک ھوا یی رک ورش یر ہعلق یک ادب ےک ےن رک ۷ 0
 2 مزو یک کی لاس یک یارک ق کہ روع گپ نیر دانہ ایام

 رگیر دارا لس فر یک تور مور ار و: جل ایمرگرس یکن اذت عںالطا کیر بجوآ نوین رسا

 دل

 غ نادرا ردا ن اینپ ر ذآ ولوو کالج روا نین وہ لم یھچ اع الطا یک ں ولت ےک ںیہ اتا E :یواا کا 6ک

 کان یاس فرم ادم قفس ےن لو با اا راج

 ۔ےل ےس ادب سرود داد تاب ذی وبا مظهر ےسا ےس یارک یکجا

 ۔ ےدمیقفدشح الل ولو لود لاک عزا لب فرط کرے ایم ج وف یلص حب ےک سا. 4 7ی دادا ےل ےکرصم

 بلع وت اس ےک لاو نور ساپورت یر ایر یک را اما ےک ف رشا ےن مہ انچ اسکے

 جل عوف لاک ی ںا ہو بسی بج ا نارا نا اراک ترش ای سص خبر صان نار کک اما یو افیک

 ۔اھتووج و م نوما رپ

 : ا ام ۱ a و فرز ور

 باد بام

 نوت ن واسم زا ٹک دب ےک آے ل وھی کروا ایک راکطایمد ےن اردا ںو ےک فرار

 ی لوس ما وج وم ناروا لم ںایشکا تن مم

 ی دے دوں ونا ا امد هو کی زیر شکن ویا کت شکر ےک جراوفا ںوٹوددب ےک سا :تبچچ تاب یک جگ

 ھا ےک والس کرک قت لاک ںیم اج ےہ دور یو ہی ذل؛ لر نقی ته متلب نا

 ےک یا کے ایھتتک پوش وا ادارا ا اے ےت رکی یف ںی ہدورداا تان رام ںونذ یش وجواب ےک شک یی یدبینارکاگے رم

 ےب کیر تب اب ار تسرم یوم رقم تی لاو وا و ساک لک 0

 2س نام

 هک کج < باع ناگ ک ناوج دو رکےن کارو ناو وب رمت کار کں ویی کاروو ا - :تماش یں یلص

 لین نا رد ےن ںوناملسیکیئآت صاش دی رم یکن ار چئ اوہ ا فالغرب ےک ترک اچ لہر قز اک ک ار رپ “یز ںیہ رط ساروا ٹاک



 سل موررصح متر ....نورظن مت
 ا وج کیا اکے ن دنگ پروا ےن سٹچپ یم بالایسود ےس شاید وم فرط یک ویک راک لپ ےک

 ایک سین سار کوک اکے اج طا 2 کلوب یلص

 ساک روا بیت ترس لا و وزا ریو کاروخزاہچ یک یان ارود سا :یرو یک ؟ن وی
 :DH اذهان سفری ی کب تاں وچ رک ا

 رکلاھ ےک فرشا کلم وا اک ف لےے طرشا یت امده وب اچ ستار کن اره تپ کب دا را ما
 اردک

 کس نا رکود ےسا ین ںاہو ےس تم یک ایمر نشد مام کھ تس ے ر کرد ارپ ١ ںرط ادد یک ٹی : ناخن کام
 ماکظ و ءارما سیٹ هاچ اراد درپے و املس ایر ںوہناںم ےن ۶ یئایمرد ےک تالا ڈر پا پچپ ردا ےک و٢ تس ھی ,زم لص
 : ےک بکن _ راک لوتالر تبار وا یردای سارا دروس لا

 قد ری ےک وام زہ ایمو کوی اراپ بس بارک یک اما وب یادم دیاگ ام قم
 ۔اوہ تہباخ یم ور ای تس بس سس نم يا ریوی بس انس نوا

 4 )یک توک کز یر آرا طلا اتنا رک اکن یش افایم لداع نب نی دل م صوادک ساکچ دک :روراکںویگناخ
 پا ےن یو دات بک کس لا« درک ام فرش بک لا ےک ا ےس الع یا ےس دام کعب ےک تاد یک لا لک دک اک
 یترش فرشا کل بج دعب ےک ےک تافوےک ل دام اچ« ید ےرد تموکع یکں وتالع ادت ناروا( تور لس اط زات ےس

 ی مروا ورم یے دے د ےس فر پاک ام نام زوم زا لا چه سان نار مکر اتمدوخ اکں وقاخ
 یر اروا وکلا ہکنویک ا دانہ ید ہعیفدانپا ےن ساوکرہ اء ےگ آس یٹرایتخاو رئادےک یا

 ںی ےک ںی یورک واف فالف ےک فرا کلم ےن ما اے یں لر ی

 ۔ے ںی کں ای ےس آمد ماشا لیت کر ے نیک ے ازا ے اے ف رشا کک

 فرا نکس نا رکے ںوقالع ۓئوہ ےئد د ےک یا ےب ےک ساون اوہ لاتنااکل داع کلم بج ..... ۔:تاف التخا ےک ںویج ےک لواعع
 رکل ضا مروعا نہر: نار کک 5اے یک بے اے ےک کارد ےس کا لاک تاطلاعم مہا ےنپام شما
 درگ نارد فرط کورو ا اک وقلم ےس رود ےک یا اوہ ب ایم اکہ ماھ رکا رک رای رک ولا یھ اےس

 00 کی ان د مک ل یش وا تقوی اے ماچ اید مکے رکی اف شو ڈو مم ےن اد ایآصفوکل اک تا لا
 ای وے وور وص رفت یاب ےک اھ کار شاک یم ی اک انچ ۔اہ ات اھکب اپ بن

 0800 لے نارد یکبار تس یونس رش مس رکاب لود لو رفاه مت" شامل
 یت یراحات رب مہ ار عروا ناسارخد ہاش مزراوخ نب دلا لالج اھت ایم یاد تس ناتو گاز ملال )لم نارود کا یا
 لوا سایت رک نانو یز «لرافوت ای آل باو تلا ےس لاہدروااھتایگا اچ ناتسودنہ

 -لرکل وقت ساوخرد ےن ایام در ےس اےک رک اےس سئاےن مع ایکن لم یو ڈاک ت طاس

 لارستان ايام تدابیر باغ لاعب ےک فرش کیک زاروا یان ےل شا کرو یر
Eطالخروا کی لت یجب فالخےک سا س ھالا ےن فرا اچ کس  

 ےاچ

f 



 ۳۵ مور صح متر 7 0
 ی ج 3 حت ےب

 کلم یگلاپ کرت ببوخ ےن کاروان زط اک اروا الاد ےس راک کومک اید ران لا اسضردااکر ضرب شرکےد تسکیقے ا ںیم
 -اھکررار قرب ہپ نشر افایم ےک رک احم کرہ اک ےن فرشا

 : رک یں ع الپ ے ےک ل سم مع جر ووو ت یار حب ےک کوب لود

 اب غیا ات یار رگکرکےن تساوشرد یک اپ ےک ملعون فرشا کک ین اک گور کر 2

 /(70-+-27 یراق لاھتروص یجب واایگالچ باور شهوت لک اور تع اطا

 تک 15 < ناروا کادر ےس لو نا ہل اسے روا راوی اھت ور طخ ت قع ایک

 ایل رک عيد عطا ی بجا واک د

 رص یک ارب یروا نک لت را فکری ط الخ یم ھ۶۳ یر دلا لاج نارود سا .....:فشچ ےس ن دلا لالچ
 ۔ ےل رک علل یئکےک کلم ںدربشےک سا ےن نب دلم اص نا جب ا ےک طالخر دعب

 ءایگرایقظل بقلاکرصان رداانب نارمکنو اد دا اک اک یک ا رو ا ایگوہہ لاحتاکل داع نب مفت نار ےک نش ںیم یز: 00

 کش اڈوبج رگ انچ ےک رکتعاطا یکل اک ع رط کپ ا ار تب کی تان لا دا اکدلاو ےک سا یا منت ای طاس

 شا سروش قم تی مو یدرک روش رک کری کشف الو یاب ےک کاکا ئا ب وق اے

e 

 ۷ رب فا لت تے 82 وک
 ایل راے ف رشا کک اک روا

 وب رھچ وا ےاجذہہجوتم فرض یکرھہ یک شو کت رک ےس ں ویی لاکر ب ےک ا تی ںیقم ا تب

 رک تاس ےک فرش اروا یکل یر ق یی فر یکن فش شو لا نادر ںوییلس یا تب ےک کت توکلی

 -ایگومرادب تسدےس یش یم نئے وفود نارواایگر ڈے نارصانچغ انچای کرو صاحم کس ا

 دوا لاک سا یر ن ا ا قاب فرش »کرک دنا شیپ ےس کا .....: ضا کف رار نش
 رادرب تس ےس اب روا نار کس الن ےک لآ لاد کب ھر ک شاپ تکو دایک ےس ادرار ےن فرش

 چاچ ر یک: 1 کس ات ماهانه گہ یر طا یک افو یکدوس نب ےنپاوکل اک ن ارود سا یو

 نوار دام "کی کم جر دادی فالخےک ر صان یھب ےک سا ےل ےک روصنم وو گرفتم ب ےک ےب قش ےن لاک رضف مقام

 ایکو بر صامم اک اترو یا ہک اون نارو فظمیخ انچ سیر جمے ےک یا ےن اکا ہل ییہ توکو کس کنز اھو

 هداج یا نقاب ر ھ2 تاروور گا کا ایک دعو ےن ںوہنانانچایک اپ فور رش ےن یا

 ایل ات مر طس تیلو ب ل مسید کن اردا لا

 کات یا ےک یاد وا اد ےس دے ا ےن یا ازای دن » | ل :لیبودز ںی ںؤّآااع

 کوک ماسک ساسان نکس رک سا درک اوج کیش اح ےک عر ےن ہقالع

 اسنپ سرا نداره یگالچ لپ بیان ملت وب فا یا امان



 لاوزو عو ۶کی وال آ م۹۱ مدرج. مل ..كوردلغ بانرات

 دکتری اطاق لی رعد وی همتی مار پسرا شتاب... تموم 2
 ۔ایگر کل اتا سیدح لے ِ یا دکر نہر ظا ےس ا ےن ی اکر ھی ب دے دایی لس لا

eرمز ےک رخ ےتاع اکر مھب یاب ماسال کس کیو اش ما ارب دچا اب ےک ی ملا نر نا الص اطلس  
 ے یم ٣ے فرشا ادارا نک ا نارک کاردی گچ لو رس زرد ےک ےن م ےک لواع روا اھت لورشنک
 شر لی اسار ب ےک یا ایگ دے قلا مرور ایر کرک روال رکھ رص اکدیما ےن لا چخ انچ ایکن اور کیلب رکے رر ج وف
 را ےن ںومالخہدرکوارآےک شات لا ایک ںی روال

 کک بج ماھ ایک ب یورپ کت طاس واکس هک رب نایاب رذآی رازق نی دلا لال کس کچا اسب :یزراوخ ب دلا لالج
 وکیئ ےک رک مس نب علا لاج ےن من اردد سات اپانبوکن ی دلا ماس اح اک ری ریاض سر هرباف اب چ اے ف رشا
 ۔ے رک یب رک لے سا فالخےک فرشا گگہدرکا اھت لرلی تار

 روت ےل رک ےک رکل تام یئکک ےک سا ےن نیب لا م اہحرحب ےک یکایک لاو روا ایک رص تر مدد اک ط الخ ےن نیب دلا ل الج انچ

 لوپ یکن ادلب نب + کز تی کب زاسےس ید یکن دا اذن ماکو لک. ی

 سارا رک لحخارب یٹروم اےک تن تاپ یری یکے شنا ےس اکی ار کرک اوہ ایک علي نیل لاک
 یوم حس فرط کل داد یوخروا یونی دل ماس نار کک مان ےن ںاایجایدرور شی یخ تا ین رک شیپ مبلغ
 ےک کبار ےس ایگ ےن هو ناو ےس رک خرا علق ےس یا کونے نیلا ماج چ انچ ےہ کز رکا لول نوک
 یب دلا لالج ایکس ا یی یاس یک نی ر ہلال اہ وتی 101-0927
 دور تک

 وکک ییا نب دل زر یماےڑب کیا ےپا ےن ا ےل سایہ کش ںیم یاد تر ا اس کلمه
 ےک یر ہلا الج رک ای مافی آاکلا دادم گاف اترے ا ےن یا لار د تت کنی لا ماحد اھ
 ۔ایگالچ اپ

 دب دہر یکن ا کت امت آ؟ یب دارکپب ںی ا رک را کاخ ےن نم دلا لالج سیم ح1 س۹ لاوش ام .....:ہضیف رس طالخ اکن ی دلا ل الب
 ی ی و ی لک ل لاک والا یدامج دعب ےک گنج تسدرب زیر کپ وا یر
 لا زرو یکم کس نا. قاری ےس سا لام یک ا کیک ری لس نیل لاله رک
 ایک لےے ںیوھتےنپا ےن مالعدرکواز ےک نی دلا اص شاید ہرا گی پک یا

 تاچ اد ےس یارک کپ اراب لاک کے فرشا کر حب ےک ضف ےک ن د لال الجر طال... نا ؤدارارواف زرشک

 لیلا نارناروارفظ نا مک ام عئیرصان (کاحاکک رک یم تارا ایر تالا یا مشر تہ

 وہ تالدا آے لاک ڈی مآ ال رھپ ےت رادرنامرف بس لاپ اھ ےک گرا ی بج چ انچ ے٢ لاش رکنا رو یتیم هدنا لاب
 رعب ےک کد آے لاکا ددا ےک ید تسون اغا ےن وان لار ال ا ہق ال اين گن نا رکے یا
 لو این اپ - لو ار روا لس ترک ےس معےک دوری را دریک را روح

 کی رادو ےب کس نشه ف رشا ے اتو و ہی ایل رکے ںوقاع قرش نا ےن لاک عب ےک سا :تاع فیل اک



 لاوز؛حورخاکی وا یل آ ۳ موج مل ..نورلف نارات

 بید و ابی و بیل یر لا 77 تے رە نارح ےتالعاھتایکن العا

 ےک مد دالبات یاش یک رن اک اک سور ن زرا تا ےک ا وت ایک یف رب طالخ ےن نیر لا لالہ بج. :یاراے فرشا یکن د لا5 الع

 نود نا تان اچ یکی تب یخ اراک نا او یکواڈپ ےس تیلومشیساوکن دلا راک ار
 ںاہہدلجے دلج ہد کیر ایر ایتوکف رشاروا گا ددح ےک رکا ےس فرشاروا لاک. لا لاو نو وطن ول وت ے جو دات

 نادر ط الخ ےس ںاہ ہری گوری ماتم ےک شادی تاقالم یک ولور نایک اپ ےک نب لا کیا اح فح ماغرداہیم جہ دریئانچ چی
rہا لےے اں اول لٹ  

 نابورداای نر تے تے ےک

 ےک مد ال ےک کرارا اع ےک ور ارت اس کس سار شہ دشو ات واچ ط الف فرشا کلم بجھ ایچ نایاب رذ آر کل اکٹوکخ وفا ےس

 ۔ےدرکلاوج ےک سا ےت اھ اتمرو رش ےن سا دوا ایگ ور نز راحت لا هورج اچ کک ڈے اےک د از ایپ ےک ی اروا نارك

 لیپ ےک سجی کی وم ب تاپ ارد اے وہ تارک کورنی مردے نی دلا لال ا راھ یواھا ادب ےک نا

 ھتاسےک یز اتا لادا اچ را فرشا دحب ےک لاء ںیماھکں یم یک رادساپ یورہاعم ےن ںوہن رب: اگ ررا رقیب ود ےہ قالعوج
 لا نزار

 تان ایی اپ در طرشن سار ھوا ایلرکر یر گے نب دلا یل ےا ئل ناب ٹیم گن اس فرا یک

 یاو رک شا اسد کس لا کا ارت نوار حب رب اپ کز اف نباش اچ اک

 ۔اھتاید ےنداش کت نلاطا ہق ال وگن ادناخ سلا کما اےس بد لان: ناف اک بش اروا رس ابا دلا ماس ما

 عالم یھ درک ظن اس ےک گے ایا ےیادلا نہ نات ن ہلا نبا ریما یہا اک لار والس... 2 کر

 مپ یر ریت ید الوا ل ا تک انچ یر ان تم زرشک بدلا ناروا یارک ڈے رکھی نشد ےن یا کوہ راو( کلا

 ۔ار د ی اش ہلا زیارت ار ےک باع م لاک ام رودکی ملا باس نیدومس انب فسو نب ہلا باش

 یا ارکان ربع فسیب صابری لات رها نو ی :تافو لر دما نم

 یورک ید بس رک ر رر ا ناتان لاتر لا ا لون ب دلا سٹ یم تموکعیک ا یجلداع کل تنب نئ اخیفص داد

 ۔ےت تام ےک

 ےب لاقالع ےک بجرقےن سا ےل سا یھ لچک تہب تنطلس یک مورد البواش )سو اکیکن یزایقیکین دلا الع ےن از ا. یا تیک

 یی ےس نی لا لب ےئل ےک اف ےک یا ےک ںی لپ ےس کا کتا یارک ب طظ ےن یا انقدر ور اه تپ
 ۔ےاکچ رکا ایج

 ناتا اوما یو سر ھم لاک فان یگ ددمےس یاب پار مار اکے اتے لا ےک فرا کک ایا

 یار ےک اروا شی ندا اقا زرا بک رک چے 6

 با روض ترب ت رسد د تک لآ ےن ابتک اوہ ےس جون کدایقیکہ کب اقتماکن تل ایوکدٹسد لوارچ یم تدایق

 شارپ علف ےک تب ترس. لاتین کنجد لا ریتم اس یک ر فظن اراک ےک ةا



 لاوزو و ۶اک ی ولا لب "۴۸ مر مش .نورظنما یر ات

 فرط یک اہ روا نا ہور اچ اک لا سایت ایل باورم هال رکے رکنی اکہ ج رھپ یت س یت ےک آرا لیپ جای
 وہ لٹار رع شی ا لئاکب ےہ رک قم اکہ ےس فر اٹ! اہ روا نیس مک باکس لک ےت العیروااو+ہنار

 بل ارت ایر تعاطا گا ارکوہ ضاران ےس لئاکک نم یئاھب ےپا ےن فرشا کل شش تسلی. :ت افوروا یصاران یک یک
 کل اکک نم ء لم نیر صا: فرصیکت یا مک نا ےن اک ماقرواذز ےک ناددالعےک نار ات ےنور سنن ہرے ک موروال روا ںولاو
 ایگوہ لاقتااکف رشا سی یاسر نارود یت ایکم دقمر تاک اےس مار تاد تزع یئاچنا ےن لئاکں اہ ج ھت ایک کیر عم اھت نار کک الہی بد
 ۲ این نا و

 زد نر کدام ار ےۓئ انب اھم ف الخ ےک لئاک ےن مع یئاشےرسودرکل وت سےک ضب نش اکی اک
 لا حج اصر گوہر رویم رب ہم انچ یلر کور صا تن ہک اک شز ےک وای ناور نشو کس و اکر یک ب :رادافواکں اک
 رب سایر ذوب تماس یقاب یک رشارو ا دانب نار اک کیلا ےسا سم ےل دب ےک نشو ےن لئاکر لئ ای درکہلاوج ےک لاک
 ۔ ےئل نیبراذر نام ےک سا ماک>ے راس ےک یل ولا نانا

 روا ےب ےل لی ںوقالع ےنپا ماکح ےراس ےک سا ایکو ہ لاقتااکل داع نیم لئاکک رب بسه چ ےک لانا فرا ا :تنافو ان
 _ ےک چ کرل نروار

 :A سنی داوج مبدا اب سایت ندای ادا نایب ات لواع ےٹبب ےک سا سیم .... :تلاگازآ آی اش
 سر صر وا ایگ نم ہامشد اتو کت رش دوش دعب ےک لا دید تسلگے را ےنداورنیک۔ رپ یش ےن ادرصان نارود سلایگای کد با

 ۱ نازل اے لواع نارھت

 ںیہ لرپ ےک کا ہوا دے د توک یکن تهویه ار حس لا ذس بی ارس لب هام تک
 رکا ےن یب روا یاہو یں ہلال ےن اص روا یکن اد چ انچ ید ےس د توک یک وقام ےس وہ ےئبدےک داد چا ےا

 انا ور تا اک کک ا

LEری 2 و  

 تربت امت کمي عام یا نایاب رذآییداج تلک لا. ار یزراوخروا لپ لا لالج
 E اپ آس یم ےت الع نا لی ےن داقیکن یل عو اشداپ ےک لادن مدددالب تیرشکا م کم ا ھو ار ناروا عج وف کل ادعب

 رھا رظنا کک اب ےس لاو اب روا ےک ےس کا رنک نان ناب ےس ناو را باک ارحب ےک تافو یدابتیک
 مزمن رویا تاج اکے کر زط اپ پا یا آے لکل پا ےن عاص رد تونه فسا وا اب توا

 6 اص رد دا یاب نرو کر اب تورو یک رنز یکن او نو تو کا ۱۳9

 ےک ستار د تسکش روا ایک باقم را کس رک شیلوفق عابر نازی قو فقر ےس تبحو ایپ ےن اص ذب ایلرکور صا
E 

 ع اس ںی بجا زہد کد نان ےس ا رصمتدطاس کر ارگ لاک یا لو رب کس لات لک. گاور اگ بولا 4 اص



 لا زوور اکی ال آ feq د مل ۔نورلظ نام راج

 ےل ےک ےئل ضم ےس بلعب یوالی شک یر ا رک ین
 _ایگوہ ناور رم ابا تی ای چاچ یک رحم ےس یارک لاواب

 ےس ےس سارا ایکو ہ یب اقرپ نشو ااب رکےن عوف لیاحسا یاس فر یورو ایکس... کل اند
 ےن واور نک ایکو م قاد ںی یکے روا یک اب کوس فک اقا لای کبیر ان الکترو یغم
 ۔اید/ا ٹی سم مس ر رے اکے کک

 77 تک رت ا رس re رود ورکو اپت ۳۳1

 ا ںوںوش ےس بقا ےک روصن دانہ ناک یارب

 اپ ےک لا مالفودرمواز کس یادعب ادراک عاص ےنرصاندعب ےک کس یا تی .....:یحف یی فرط کرم

 ےنانب ہاشداپ ےسارواایکطادےس غار ےہ ایس ششم سی سس ادام ںی رمن ارود سا ےگ

 جناب تانک ےھت ل واع وت این غیب بج ءا ب فرط یر صم یتا ےک واورم ان وذا ہا یاب ےس ےک

 سود فلک اص یکی ادد ماش

 کیبا ےن لومالفودرکداز ٦ے لوداع فرط ی رددوا ایک حرف لا اسے نشد ئاچ. فک وا ارم

 ` ملت ەل ھتاس ےک صان: بیا خاصی انابدےد اغپاکےنآ کک ای قر کوکل واع دات رم
 _ایگکگاھب کرکووا ذلک نشے سارص ان دب ےک سا یکل ابیسڈود اب کت ساک رصد

 یم نج ایلرکر رکی ھپ یار کو او ان ے ںوول ےلاو ےن رکا رکوکلداعیئاھب ےپا ےن اص... : تول یک روا بول اص
 ایر ز۵ر یم یہ لیون انچای ےن راپ شی یه لیٹ سیل وا یاھب ےپادعب ےک لے کھل تاد ات یاش یر سالا کی ۱

 لقب ںومالفہدرکواز آے پا لاو یکرایقفا پرش شرت یا اے اس ےک سیم ےرانکےک لک ےئادو ےن عاص
 ۔اوہر وجے مان ےک رگ شیدعب وج اھکر یی سد ییا

 رم جاو یک لح ین انچ یارک راک ب اص ےک کر ویک ارف ےہ اید ےس لوہا اید رکا ا دتف ےن نوی زراف رود یا ....: تف یز راوخ

 ےک ادای واال روپ اخ ار مکے تست ںی ےن عاوفا یزراوخ ںیم آے نکہ باقم نکن لا حالص نیوامش نارات

 ہراپوددعإ نا طرز وار ما E ےن ںوہن ارپ اھت صح کرا ا ےک بلح یوو ر کویک ا ورکو لا نب اس نا و

 باید لوح زاورداکی جک رب وکوت ارے ای رد ۓ وہ اور فرط یک قر ےس نار

 ناک کرارا اراک ےک قز لیت ام ےس نشروا ت وز ےس ںی باعوا ا 3

 ۱ یہ ساک واز راے وہ ےن اس مرد با نرو یکبار زر بس نت چیت جوں یم
 : رپ نقد نکات ئورما پ نار7 ئاوا کب حرا

 لا سوا اقاکواش نار قو ااھڑب فرط یکم آرکشاک لعاب ےنڑاے بصر ککے ا ےن ولد ےک یار یکاش نار لع

 ا یم را یاب ےل ےک ےنانہداشداپ ےسادب ےک تافو یکپ اپ اما رھچن یافیکی رھپ ءایلر کج رب دمآےک رک

 گم اپارات کی کہہ برنا رک سرای و ای ایگالچکانب



 لاوزوعدرخاکی وال آ 0# مودرص».... شر... نورظم رات

 )متارا روض ںیم ول ٤وہ ناور ےن اےس ناار کب لح راو یکم زراوخ یش ناک ک نران ام )زار حر
 ین یھب ےتالع اہ د ےس اروا یکایک ت سکی یم گنج سار اٹ یھبا نار مکس اکس عت

 ت اند یک ا یی ےس روایت یک لار کب لعرحب < تافو یکدلاد ےنپا ییزناط اہ کے ہ اچ »«نای دن املا ار حس بلح

 روا تا لات لا دنا مک کوک س ارگ نت فص یاد یکاوکف سیب عان ےب ےک لا ےن تنطلس ناکراےک سا یکوہ
 ےس وہ رر نی ےک داس یکی دلا

 رضان دعب ےک سا یا تافو سی ھم دا یر یف رک ضجق شی ںوربش فل روا یر رکی رایت یکہلباقم ےس عرف یئزراوخ یداد یک ا
 ۱ رو روش سا لات 2 تام او نمي ناتو فض موب

 کرکوکب وا اصعب ےک سا اھت لوک نشر یاو رر کب ولا راس لا اص سی حل سال :یکاراے نوبل
 ها نکس یراق نا ايد ےک بیا اص روا لما اص رک یت ایک ب نار اکر ھم یت لۓ کوہ اہ دود نیا یگ درکدیق
 ںاہ ورک ورکی کک دے وچ اروا ایکو راتب ید شڑئآدفصہعقروا فیقش قل دب ےکد دوا یک کت مدد ےس نو لاک

 بولا اص لاہج ےس رم رکترج اج جت ا نش مارک نما اش روش اچ کت شارپ دیوید نما
 اچیردنکسا ے لاپدروا ےگ لج کرکے کت رج بجا نت نا لا ما ےک قیام دعب ےک اا دکر رمت ات اکرم سیا ےن
 ۔یئوہ یھب ت اف و یک ا ںیہ ایپ

 رهن لس راس داخل ارت فا بیا غراص ےن ماکج یب اش دعب ےک سا ....: ایم دف الف ےک بولا راز
 با نامند لب تا سنا ناکام تر نا ریو داران ی داد کی ارد فس
 بولا لا اصرار سبک تک نرکح ےس بیا اص ےن لو بنا بم صدا یا
 اوہ غورشبراہود فالا ےل ا یکل نئ لوط شیپ ےن بولا اصر ککے اھکررکریق یم شد ےج ےدرکواز آور نیل ےب ےک

 شل رپ ےک اروا لدم ککے ل ویک س انہ مار کور اکا رک وت ےک لک سا ناص ےن داور صان ازل... :تسلقیکا ااه
 درک پا ےس یر ہلا ھوا ےک وہ ےک سد زفر کل اب سی چ انچ کک امد یک ڈیڈ داخ ےس بولا اصء ابد ےد قلات یبہ سن
 کس نوا روا یک ا روتر ربا حا فا یکرصماھتد نم نام ا ایکس نا ئل سا اھتاہ رد یق اس ںا یوو کوچ ہیک یر یی مالخ
 کار اہ وردا ایک یھب اک شو کین شڈ ےن ںوہناروا یئوہوکن وف یزراوخروا یکرعم ر سیم سج یڑلیھب فی نم
 ارور

 یش ےن دب ےک تافادغم ےکاروادر ھب کیلحہددر کا گوہہ یاد رپ سازوا کت ساوخرد یک جس ےن سا ےگ وہ کن ےس ےرصامئہد بج
 نان ےن بولا اص انچ اک دے دا ںی
 ورشی ںی کے بیا ام کت روش شی ود لم ا ساغاصدعب ےک سا .....عرار خا ےس شمال یا ا اص
 لا را دانہ بج اانپا م نشے ا ےن بولا غراصدداا درکار ےن لانگ درک وک اب دهم اجلاس راس گرام
 دین جم کا ےن كارت ےک ةا واایگالچ سم وسا

 ے ی چے رش ےراپ FÊ ںوہپعروا ںورگا تالاب دعب ر لا ماصءارما یزراوخ و ال ےس ماغ اک روڈ یزراوخ

 ایل ےل تام کوکو ادر انی ےک ےن کپ شہ الا سال اا اصر ااو اف ےس حتوم ےک وہ شارات ےس اپ دع



 لاو زورو ر۶ اکی ولا لآ ۳ مدح... مشش ا ....نورلخ نان راتم

 نیامد
 رکن نو یھ وکی شتاس شاید مک اراک الغ ےک ی ی زراو خورما ف سوب ےس بولا نزلا نار لک ےک بلع رھا

 وای اپس یتا الاڈرا وک اخ تک نی دلا م احر اورم ےک نار کے د تاک تسرب وک رف گرا یر اک فنون چارت
 _ایگ+فاصدنپاک تلف زراونےس ما رس ا ئی وہ لاش یم رکشے ےک نار م پاپ ےک ںیوی راج اتروا ےک گاھ وار ھے ادرس ی ان ا

 ےک یی لااا ےس یا انچ یک ھاتپ ےس فیب صا ےس اھت یک استاک حرف یر... کل ھا اص
 نب دلارحانمزوروا لایعاد لئاےک للا ا اص رواایلرک ضرب کیا اس عذاب دج نی دلا م اح رکی لاھ ےس ےک ھت

 -ایدرکدیق سراب ن اے ںی ادب علا ےک بیا نیلام شکر وم

 تسکققے ار کف کن ےس الذان ار لک من لو ںاہ ںیئکوہ اوورز (جرافا گن سپ رانا بلع هک یا

 سس بلع خار یکس ادحب ےک سنجایلرک شاہی روا اراد نک رھا ید

 ایدہ نار کک کش وک ورم نب نیم لا لاج رکالب وکی اب دح نب لا ماس ےس نش: ےن بیلا اص. :گدازآل یب ر طروا ن القس

 جل ےک ےنارکداز وکی مطروا ناقتسم ںیم نامکی کش نب نب دل خر شد روي د رکن اور شرک ببرم لا اور وا
 . ۔ ےک ارکراز آے ےضیق یس ں ونور ےن ںی وف

 EOD پ ایآے تا ےک دو نار کج اک ۃ اح )رفظمن یروصنم ےس بیا اص مایق نارود ےک یش... :ںیت تالے رولو

 پاب اک ا انب نرش عب ےک پاب پا سم حل ہہ یک اقالم ےس لا یک سورنا ےک عتاب ن اراک رحب ےک رفت پاب
 نت فرا بل کی ارد انار یوم لا فشن ںیم متو ایکو: لاتنام ےس از کات راج ےل ےس بولا اس

 ےہ دے راپ لول اک ب لع سس درہ ےک اردا ایل نکے کو ف راے اےک لپ ا د ےس ستی وو

 شرر گوہہناور رم ےن سا زہاوہ شاران تہب اص ےس راهه سلوک فرات دا قد والع ےک پديروام تعلق

 لئافس یک مم یخ چاھے ہر صامماک ا کند یفاکےن سج یٗ وف ےئل ےک صر نامکی کچ ناروا لب دح نب لم اض فرطیک
 درگ ورا ات کس روز ور طنز نا ام تساوی ارب

 قادر ایا مر قد کیا یکں وزیر کا ین... تیکوھش یکس اف ںیم ںوگج یلص
 کے لرفا یا تسا اھت اشداباڑب ےہ بس اک تفو سا نار اکک کے نااید لرب ے متکی والام ڈس ار بس سا

 ۔ںیہ هاب سیا ناب

 مج ےن ںونارھجز راے ر سود لپ ےس کا یر طس وایم رکھ اکل ی ولع اےک ماش ےن نفی ےک :لحاکس ارم

 نانو ںاہج ایپ طایمد ےک رکروپک ای دد شیٹ 1۳ رکوہراوسرپ ںوزاچ یددنمرکے ن نا از ایپ ردااوہہناورر یل گووت ےک

 “حر انگ کعب ےس لاپ دوت اع در کشا اتا وت بج ناچ اتکا آں ہوے ےک نظاف یک ا مد ےن بیا اص ےھت جر
ETI۱  

 لیپ وکر اک ادا متکی اور لار انچ کپ ے رص اھ ع نک اروا ھت ںیم شذ بج ی تو یا ع الطاب وکب وا اس
 دا سیب تس جک يافت سا تمارا یش شو روصو ا توو مد روا

 7 ایدرکدیق لہ ہعلقے اجر م کیا ےن دو ادرصان یی فش تفخنایمرد ےک ملعمن جر صاندازاچپ یاروا بولا ناس 9 اکرم



 حس ا ُ لاه زوور کل ولا ۳۳۲ مد مرام نورلغن رج
 ساری تس شااجیکهفس رپ کرک دا مت نب فسول نیم رب لاک ےن یا آتا کب ییا ا تموت کپ زر ےئانچ
 اراک ضیا هر روا ایک صا اک کرکے یا چ انچ ءا ید رک ناف ےس اےک کاپ ر ےن غاصروااھتاوہایکریق دعا
 _ایدر/گءاچقالع

 اپ دور شاپ ےک فسیا رصان لم باعدوروااھاید داد یاب مت ی ناسا تند کراس پدر رک
 روا ن نا ام لوود د ےک یا ساق دا نار اکں ادرکےد بقا نوا نا اب

 روال اک اوقات ےس ی وے کا یدک و روھ اص بج شل روال رکر افر کوا یشن ںوہنا لگو ضد اتهام

 ناروااپ انہ وکی روصلاردپ نارمکھ کن وتو رو تل کبد شروا کرکے نا ےن عاص انچ اک شیپ اکے لات کا
 ۔یبدےد سر یکماج بر صؤکں وئاھب لوود

 لاوزاکت طس یلولا

 رک لان اوو ۳ ول اھت ے وہ ےناڈ تام کس لوج فر رو کن بولا نی دلا اص :لاتقاکب یاس
 کت نطاس ےن یتا کج ےک اوج یکدن )لوما یک اپ ٹو سا یے ایچ رقاب فو لو ١ےن تنضلس ناکر ایگ
 ے رک یم 7ع سود ےن اے انچایک ےس لامتروص ۷کم اح بن ان ےک صمروا ایکو روشمےک رک شوکت نطلس ناکراروا امان س مانا
 وات ےس اروا یو اطا باش نار م ےل ر ڈے خن بای لاراب اتا ےن یار عب ےک یا ایل فاع کیر ادافو ےہ ناروا ایام ب لصوح اک ا

 کک ۳ اپ و ا تہ
SS 

rT ا 

  eیی ےن چای ابان ے ڑی ۹

ES وه تم لو شک روا لام ںی نوا اد« ید تی سیاہ ک وہ دنم ضر تا ےک طرش 
 ۔یل نام تسلی نان ںوہنارکارھکہپ سنایا اھ اکن اگ ےنگاھپ ہد بج ۱

 سرادارفارت نے را اک فکر ہار وقےک ںوالس روشن وج سذ یراق سروش

 ےک نیا یھی ےک مالغ کان مک ا ی یارک کی ارواب ےس مے رک ناتا نیہ لار ای ایک یی ھکں سا ےس ارھپ ےھت ےک
 ایگ ںی اورم وک ونالسو اش نار تب

ES اک ومالفہدرگواز آے اغیکہ سا اش نارو: اوٹ یں وم الم درکوازآ 
 یہی دور ےک رک لپ تست کن اس ورود لول



 لاو زو ورع اکی وال ۳۳ یو. مشش 7 نوولف نار اج

 شرق هدر ابد سیو اس کس ی لا ساق پدر ال ما دروازه بیل اص. ....:یلاوم رت
 ر یاد خیس دما کل اساس 2 اص کلی ےس سا وے ء ھر یح رم اکی ا اور ادافو روا صلی اص کک پدی اھتایکدابآ

 ۱ ۱ دانا اتم يا
 ہپ ںوزہ رکن قانع سا یج ےن ںوہنادوااب ےل بی قاب اپ لار تا کس نو کل
 مقاوم درب لات نا کشش روا گیرید تسلکک رک

 دیک ر

 رسا اھت ےس ںیم ںومالم ہد رک از آےک رظصا رن ی دلا الع مالغ ےک لداعب اھت یھب یا اون یاں یم وارفا صا ےک ن

 e ۔اھتایدانب تراواکل ا ےسا ناطے تیر ت ن واق ےک اص ایم تم ۵

 کتے اراب تخ تاب یادو ےس ےس لج ںوگول ان ےک اص یک فک کیارادیاچ القا :لئاسفاظ ےک ہاش نارذن
 الا ما اذهان ےک کت اطب ےن ںوہنااذہاھت ےتالچ میپ ناددروااھتابرکاطاسمرپ ناوکوارفا سچا ےنواش نا

 رالی ریدر سا ےن پور گی اہ یا اھت اپ رآل ہئاو بج ےک کلا فالخ ےک ںوزیرمگاہاش ناروا نل ان ار

 فرط یکےچچیج ےن ںوکول نا ون اگاھب فرطط کردن چنانچ یٹداگا گوکمن رب ےن ںوہنار ناگ کک اب فرط یک رب یب فاھڑب فر یکی ار کے
 ہر تول یک لاوامود فر ترم يک نا تیر رد تاچ دارت ےس

 ےن ۵ ۳

 ےس مرگ لار ی اس کتبی دکر رق اک رسد ور لم ما ےک پور کا اق < هاشنااروآ : مار

 روا یا یا بم یکم ان ےک سا سی طوطخ یر اکرم یک اولو انکا یکی را اپ له لو مانکن اچ هما کلی
 ایگای کر قموکی ات ک یار یکشاج نیب لا نکات مارو

 او لپ لس ایزو شا ایمر کک ےن سرقوا ویک نی ت سرو ماکب سےک تنلطلس بج: ۲ زا

 نو وہ هم اقهساب لس لاک ماش چو اکنون لس یھت دم ت ےگ وہ شتم دامو ناس

 - ترش تل بار اعشاه کس ور ند لا لاح مام کن نبا ےک نشے س نا ںی ر ےب ا ےس

 حيصف لوؤق نع قدص لاقم ۷ ۰ شجاذا سسیرفلل لق
 سک حیسلا عوسیداسع لضقنم 1 یرجام یلع هسلسلا كرجآ

 ےس جو یگ ایک س العب راہ ترشا کا ی دریک اب ےہ کرک اش مالک خرو چ یا ےس ا کاج اپ شرف م بج( ہجرت )

 ےک ےب گوا ےس ام ےک اے او ج وی وک غں وصی
 حير لبطلابرمزلا نا بسحت * اهكلمىغتبترصم تيتا

 حيسفلا كي رظان ىف مهب قاض ال مهدا ىلا نجلا كقااسف

 حيرضلا نطب كريبدتءوسب ٭٭ مهتعدوا كب ىصالكو



 لاوزوخررخ کیلا لآ mr مود شش اج نور یر ات

 حسرسجر یا وا لسیتقال * میم یربالافلاتوسمخغ

 رہو ۲ الا شمال هلسلا كقفو

 یکے دانت کب ا تو یر اہ متی یب اوم فرص ہلکے هک وات ذی کم اکرم( ت)

 کوج ے رب یاب تدارک جای رم قیاس پے دکان ر
 ںیہ وہ نومام ےرشے را ٹکا د ا یب 77

 حیصت نم یئادق شغ برف _٭ ایضاراذج مک اباب ناک نا

 حيقلااذهنسحتسينإاكام * مكمعزىلعدشراذناكول

 حيقدصقلررااراثذخال * ةدوعورمضانامهللقف

 حیبص ىشاوطلاو قابديقلاو * اھلاح یلع نامل نیاراد
 ھج فای تار لٹ لایخے راہ ورکا اے اتاپ ومد زر یکے ہاوخ رخ کوم را وتت یر ےہ ںسااپاہاراہ تر کا( ج ت)
 تک ھما ا فاےن رص یارک کد درک س لودی کا ناب ےس تفکر چاک ل نا

 اوج یک تمام ین )مت نار کیک س اے دوج وم یھب ایم اب کک یارک ناسا

 1 عن یم تقلیکق رش لب یشاول فا سر عش ییرخ آ

 لا یک نگ اوگا تاج ہہ وکن ادناخ یٹوادوج وم تماشای اب ہوکر دلا را ہار ما ےک سارعب ےک اےک :اش نار وت بج رم یی دلا
 ار رسا ےس رپ اھا اھک ریت واع نب رگ ن دل نے ےک اےک کرے اص ےس اھت یلاوص نی لار نا رھج اک کی شر وا کرک نو
 ۱ -لالت سعی ما لا

 ےک باع ےس یقافنا ےک ءارماےک لنا ئاش لہو ےن سایت نا رک کن شر روھ لا لا رود لا :تمولع ںیم نش کرا

 کا ا طے بود الی تو ا صبا هی اراک اش ار کا
 ۔ایرکر افر کوکپ ورم

 کر نب فرش یوم ےک کل ورک کے ںیہن یک عمر خاک ٹن ت کرمان بجر ...:توکحی کف رشا یوم در عم
 کھ تاب ےک فرشنا یو م ےن ور اھ انب نار کت اک مدح ےک د دوس سا +7

 ۔ایدانب بان اک اوکی امرت ک یادواایداھٹنرپ تن اش ےک ھاسا ےک کت ھی

 کت عاطا یک یت یل ےن لوس مش سااب درک العا اکی رادافد ےس ثیفم مکاح ےک کرکروا یئدرکت واہ ےن ںوکرن ںی وزن وا

 دار کتب رب جت اپ ےک ییلاتا ےک یکادوا فرش اورا ود ےک رکن العا

 پدر ما فرط کر رکےن اے سیر لات :رارڈے نادیماکخ وف یپامش
 ینہ افر کود را میک ےک تک رس

 وج س hE فرشا یوم ےس الو ا



 لاد زورور کی وا آ 0۵ ودر. 2 ا نورطظ بارات

 هکر رش گلم بسی لوداع نبی اع لا دال اکک رک ص نهار هتل استدعا نیب دلا

 کاپ ےس اتم ایک داور فرط کر عم مم نامکی کی تا ورک ویا قبا ےن فسیبرصان دعب ےک سا ...:کچ یک وی ئاش روا یکرصم
 0 -  ۳ت1 اے درک کلا سا ٌاسنارددیاروایآ کت
 ئ0 وہ تسلقرک اوفا رص وا وہ کن رب ماقم ےک یسابع یلاعر ہبہ ںیم اج وہ ناکیلب ےس شا گول دوا ںی درا رقم
 تست کش حس سای مرک اپ ےن کیبار و ےگ وہ لئاش یم حذف یرعم دی ےک ج وف کن شڈ م ےس اروا رم دق ت با کیا
 ا ۱ ۱ یک ک
 نیم فا اس لا دلتا ا ت ایک یک لیکس اک کیا ےک کادر وک وے ر ڈاک ی اخر ...:لع قوام ول
 اکت سکی کر صانوکع وف اش لاو ےناج سیم بق اےک نا یک کیو یت اہ وج فی هرکس ضرر نر
 : ۰ ای درک تعلق برام یار يک آل بو ره کی رجب ےک سا لاو گرد الچ تپ

 گل راس ءاقريتلم کلع تا سےک ںوٹیب ےک سا کج ایگوہ ارور زو ےک لیک ا اصر ےک ینا لا 03 اساس
 رکے د تساگقےسا ےن رصانءاوہ ےس یئاطق ا نیب دلا لراف ہہ اقتم کلا لاہچاوہرناور وف ےک کش جوطوراہودرصاندحب ےک سلامی درام سی یہ لی

 ایگ دکر رقم دھرم کن عادل شویم مروا ےس وہ تارک کل ور سهام رک

 متر اگل نر اپ ےکر صا: ںاہورواایگالچ شہوت ای در رک دهن اخه کیئا دعب ےک لا 9 :لاع اکدواررصان

 رگایگزادقب ساپ فیفا کس لای قادر زیر ژو سا فسیرصان ین انچ یک اف یکی اہ دم ےراب ےکدوادرصان ےن
ESگیر راکر یر اب ےک دادخا دادی ایدا  

 ایکو ںی درداایگ لپ نخ پ اف

 مک طه هلخاکی ارواح رکت بهت یوم فرا نوار ارت سکسی. 31 اطا
 و 7ٍ۶ فالتخا ےاراد اج یئاطتاہاربرساککپ درک رکرگاھ کی کیا
 یر گچ ءاماڈرام لیٹ ھ۵ ےرالما اچارکپ چی یاس لی کل یاش ںوہنجے درک رخ لس مو کی

 هی نسب و یس ہی یر کپ رگ

 ءایلرک اش تے 1 7 ۳۳9 اب خاک

 ایگوم او فکس رگ رایت وزير ار صدای تب رادار هدر ایر وکلا قاین ساپ ےک رمان بج پور یر کر وا

 ےک نا یوا یا ی خ نوھ یکت واخبار کا ےگ وہ ات رپ تاب ےس کا کاپ ای ایگ اپرا یک کیا

 تارک ام یک وریغ ےک کییاروارصان دعب لا ےک لج ا ما سر رکن گردد کے رکا افرا يک کیش ںیم ےراپ
Rsایگ درا رقع رسک تش:  

 کیا ع ےس یا گلوچ جیت تعلی اپ ےس لادورک او اپ وکہفیلغ جی رذ ےک نیر لا لاک مزو پا ےنرصان رھپ... :ےڈلغروارضان

 ییا a ربع لو ذیل شاسی رادار فا اھت یل

 اکے "0 ول نا ھحےکس لکو م کیا توک ادرک اال کیا سس وت لن اکک یا



 لاو زورور اکی لولا آ ٦ مدت... م رل ..نورظیم رج

 کیس برظ ےس جرمن اح فلت نسل اھت یب اب مارو
 ات رسا ريکاردو

 رھپ سر ن د روات ایک اپ ےک ران پوپ ۳ رصد ےک ےن رک ےک دادماج یا اقا .....م کا سر رفت 2
 ںیم کرکرو اےک دع گدلي اچار لاف ےن ںیمرخآےک ۵2۵ سی ےن سا ےئل سا ایکو کیک ںیم ےراپ ےک یادافد یکن اورا
 وع تر لا یک سراسر هزار لا 9

 تس کپ دریک وم کج ل امد کر کر یت رز سا زہ یں ٹی جیو صان ںیم نش ن الطا :تساگک فر
 ارت ےک لکا تموت کر راے ںوہنروا! زادے تاودو لام بوخ شیکارواایکل ابقتسااکن ا ےن ثیضم ںاہجایممغ تک رکرکاھک
 ںیہ شاور سیم تدایق یکل وماامنےرسودروا ارت ملف کیا یھب اوفا رم عو: یک ف شب فر یکم کل تا ےک یر ےن کای انچ

 لیبی قرص کا کرد را ٹو تسگشکلی کروا نی لا ت یخ م ج و کج ی ماتم ےک یس او انچ

 ہد ERG ET OO A 9 کو اررهصان

 اک او اسی ر ومراد بک هک ارگ سا ےن فیلخر گاہ اجدادفب دعب ےک حریم انچ ےا راج ےیل لاو تاپ تسفیلغ
 شفت سایر یکم وکف سپر سروی امی فرط کل کج رک یا ديوان الا
 ۔دیدتناجا یکن آ

 اکا ےن ر شٹئایسیقرت کت ت زاجا یک ارواای گو ہہناورھتاس ےک دصاق اد ؤادرصان اب آرکےن تعض ےل ےک ر صان راق کم نفر
 هس تیم اچ ےئ برف کرک وقتا نرو نخ س لگد اھل یدر کرا اےس ےناج ےن دھتاس ےن دصاقرگ

 ۳ افرا

 کک ت لار لاک نایک لک اوج ےا ے ےفیلخ وت اکل مر رارخب ےہ ںول رات بج :لاقتااکادرصان
 رر لافتا شم اھو کمال ںیم نوھ اط یکم تاہم دیک ےک نش رھیو اا آ دات سو ار راج

 7 کمپ تم ےک ہین انچ اھت لب اتم ےک رکنوکن وانا ےنرصانوت ےن وارکا کت سلفی رکروا ثیفم بج ار :یلام اک کپ رکی رت ۱
 2 تم لم کرک تقاط یکن اےس یلایماکل ا گیب ی یک تاک ج وفکر صا: سی کیہ وا لوم
 الرا اک ا ےس ںوہ'ا بیک کرد بست یی نرو نا )2

 دید ہد کاک رش ےنرصا ےک یخ یک ور صان ےن تیغمدعب ےک نس ںیم ےرصاو :یرا
 ر اب سر روا یگ اھب ھتاسےک پدری هواوی رادقدنب سر ئالطا یک ا ےس یار لر وطن رش ےن اھت انچ
 آید کور د ۷

 تو لس مت فا لی ات UY Le اما رکن لا لاو سا ےس راند عا ےک کا ا :یدزھم کک ی نج ل

 ےک اروا ڈک اغ 3 ۸ ام بت انوار ایدرکل دزموکک ین ارم نرود یا سرم نہ لا لاک توں اکر کے ر
 ے فرط یکن ج ار کرا رکی اوءار ما غع نل ےن لال ساب یا لخت دار تر گوکں ومالمہدرگکدازآ
 ۔ایکت صخر رکا د نقنلاکے رعو ےک داریاروا کر تماضر یک ارعا یر صوار مصاب ےک نیا ہلا لاک تو رطح کت ازم

 ےک رکو یف ےن ںیہ رنات ایل کز ا رواایک لت دارخب ےن ناک العواشداپ رات ات لی رود یبا .... :تاحفکں ون رات



 لاو زورور اکی وا آ ni ٠ مدر ... شتر ج....نورظ ات
 ل رل و د سسس تست ا تسلی

 ےس ںولر اتات ےک آروا اک رگ شے اع الخ لام اک م تے س رانآ ےک تما م اسی ءایداٹم ناشتو ما اکں ونامل ےس اہ و

 ےن ا ےن یا تاچ ورکو رشت لس, تارا ناخوکالع ےن ا رترچ ہک اور صان ن ارلک ےک نخ بج

 نم کنار کن ایا هر نر ایم نوار اک وہ ہن دنا واکس ارگ ده شاپ کس ناو نسوز ها

 یک ترا ےس یار یورک کوا اراک ےک رشت 2 ےن ںیوبخادخب ےک سا اھکر ےک ہرصامم اک ا ککی اسود ےن ںوی را ت:اقر فلم
 ۱ ۔ایلرک تارعب ےک ہر اکے اچ ےس ی ایک اچ

 ےل ےن ناخ وک اھ ےھت نازمکجیےک موردالب ہکوج ےل ےک و رفع ات رک داد ناغوکهپچ :تعاطا ما گور

 ر ےگ ٹولے راد هرم واکت عطار یرادافو حس لاروا 2-7
3 j: 2 

 نالعااکے ومر اداٹواکن اخوا لع ےن اروا آکا ےک یارک دوو اح اک ل سم تاب نائب رزآناموکااعج بج .....:تافو یک لول
 ۔انب نار کاٹا سداکل ا سیاپخ دا خاصا ا نار دب ےک یکایک لات اک ادب ےک ےن آں یلاو ادرک

 ہکی کت رذعم یکن 7 ندوخر واک اپ ےل ےک قد ساپ ےک ناخوکالھر کے دھوکے ےن ےنرصا:دعب ےک سا ....:ر اروا ل نوک
 ےس زادنا ےک یقودو عر واایلرکل وقرذع اک اروا اک اتتا یب ےک سا ےن ناخوکااھد ےس ہرطخ ےس ںیوزیرھنا 7 قلا یا |

 7 ۔ایکں ہئاوےسا

 بان اکرصانوج نب دلا حالصا نب نار مم لان اور بلعکے یف ےنپارواایگفرعیکن ات اک اھدب ےک سا ...:ہلن ےک عنامنوکالپ
 داد اپ یارک کے نوبت ےگ آے ناف اس بجا کپ ھچک ن دک فیر ا ھوا کس ت ات نار

 اک 3اھ اھت وہ این ہکورفتواذب کیا یکہ ل۵8 بیرت ےک نشود بج یئ ت تد لا الطارف ویران یب ناسصقن تفوکں وناملسم
 1 ۱ ۔اھتر ناک خر ےک تازاع ھا اسے سا یھچرفظفم نار

 . کش گاف مای یچ انچ ےہاوہ لت پ توا پدر بیک ون لاک الی وکر صر ....: توا یکں ومالم
 سا گرا لس صفت سا پا ی سا تاب ورا اب کس یاهو الچ ھپ ہى روااوہ ملعاکت یش ییرب یکن ا حر طا
 ۔ایداتیہاشداپ ےساےک رک وان لر هندبال

 تم قمار لر سا ےئل اي سارح اکی اک یکن اے ا رات یھب را قدنب تراک نا. :شرصم سری

 ایگ دےد ریا ےسا ہقالعاد اک ب ورق واایگایکم قمر کا اراک ا ںاہد ایگ لچر صموا یک کل صا دانپ ےک رکنا

 وک یاس ا یئاھب ےک صا: ے ںاہد ےک کک قالخ کیا راپ ساےک تار ایرد ےک نانو. ضقف کن اضوک اله بلعروا ام

 ایآ اپ ےک اش نار وت نار مان زرادعب ےک لات ریوصروا اینا ی هد جانب نار بناج یکل وقالع ےک سااےک رکا رے یی
 نا کن اجو ںاہورواایلرگ ربط اقا نان وکالھ انچا بدرا اے ا ریو اد بیک رادان و کوال ےس اروا

 4 e ےک رک ان نارمل یو کک ابر وااجشت ماہی اکی ئرادافووکن اخوکاھ ےن ولو چا ص را وب نب علف جا فا یساروااش ار رتروا گرید

 اھم کک ای ہیلو نیم لات ترص بش سا اک ا روایت ن اخو رس ناک یک ا ابد ی کاتی کاج اک اواز ناک یا ےن ناخوکالخازب

 رقم بن یابی اب تسهیل نٹ بلع ےن ناغوکالھر کیل غالط ا وکرصان...:لاوح ا اکر صان
 پا ےن اروا ایک رسد زر ےگ وہ یلاقر کرام وکں وجوب سیا یراج ات نارود سا ےھت دوجوم یھب اب روا مال ےک وک
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 لاوزو و ۶کی لال آ ۳۸ موررصح م لب ...نورظنما ترا
 ربا آينه تس لوید لس فرصا اچ ےس اما یک بام اک نشر کوہ دتا اکر وا ےک ہناور اپ ےک زم تن اطلسدصاق
 ایک روتا ےہ ا ںی آر دایکم قمر یت اک نا ےن رفاهی شک م وک امیل کر ںولگنجومتاسےک فرشاغاصردا

 ما ور اب براش کتی لمس مارو شر ےن جن وف قرات تدع ےک اہ... ..باکن اخوکالھرپ مامش
 کا ےپا سیا ےن ناخوکالھ چن انچاھت یھب رضا رس نامی اب < پی ںادایلرکہ رپ بل عب ےک اسد

 ماش ناخوکاھ ای دانہ ناک تے او راہ ود ےن ناگ اتلاف رم مے یا٦( نار لاس اک نت )دوست نب یوم فرشا اپ سارق قلم بلعهو تل ایدرکد قلا کب فن هرعب دایرکت نان اطاسرماهس*:
eاتال ورو ے یاں ساک تاماطظن ےک ےن  _ 

 رکواچ ےک رک نت لفاکق فش دعب ےک ےرصاھ یر وط ےن ںوی دعب ےک یاو یں ےس راب ےک نوا امی ایدےد اک یداھڈ 2 رج رط یا یک وتو نو بعدا ایدرکو اچ ےک رک مراعہ حلقے ن ناخوکالھر چپ ...:ایگداب ھب یک ولینوا ںوعلق
 دانہ قله س سر را ناتمام کیس لپ ےک ناخالص سراب کااوہ ٹاور یتا ےک ناہدروا رک ےس اتے لو قوام دانی ناکام لس یاب کل کلید
 ےس کس ماشفس ناول تتر اا ےگ کردہ ایر رات ات انچ ایان مارک اکیا یقارع ےن ناوکالھردب ےک سا 7 :یرافرا 7 رضا
 اراب نار کک اکہ اعوام ود ےک گلو قید ملوان نر اقامت تے کیک ءافتکن ارلکاکے تالع

 2 ناخوکااھ و درک دودوشمےسا ےن نویس سا زیره کد تا یادتان ںولگجر کا ےس وکاھ بجر صا عو
 سا لای نگرفت ما اه با چیت تا اپ ےک ام بمان کس مادون انچ ۓاجالچ لا
 ۔ایدرکءلاوت ےک ناگ اھ ش ےن ںولاو نوبت

 فرا نار اک بن امری ایک شد های الا ےک نار لور صان دعب ےک نا.....:تساق ال یرصانروا ناشر
 مقرف کا ےس یا ںاہ لو ت اقا لمت باع ےس کا یر عارب ےک کا لات ےس لا لود ت وجوہ ل ولوو ر اروا
 ۔ایکدوو اکی یاد نک ےک سا ےادواایک

 رک رم یئکے رگڑ کیاےک نا ےک رک ست ںویئاسیم ےک ںاہو نسل وام ےک یش اوہ ہعقاو کیا ناارود سا م رک یک
 ےرداپ ےک دولا تر راز روا کیک مم یقورافرود ےنپاٹ ریل ناف ےش اھت جت اش ےب لنا هریک کرک
 یب واچ ان کل لاش جرح عئاج ےسارکدی رخ سرکہ ےن ںوہنا س۲م تمور ود ےک اختر لمس او ذاکر

 ۱ ورک ست رصد فسا فسا اسیر ک شک کت
 سرب لا تر لو ضواوم اکسل ا سا سلوک ارزان لا

 ۱ چرا چرم دری مبدا قسط کم

 سم نایک ر طق ن اطاس روا ںیہ وم عج ںیہ رصم جاوفا ناملم مم باوج ےک لام تن لب ےک ںی ات ۲ :تسلگوآل وا را"
 هل مس راس ال رش یھب اراک ارش ار اش جا و اور فرط کاش ےس ےک گن ےس یو ات
 تم یار ری نا کیر وارث حاکی راس نیما ماه بان کرا ات اک اش ےل ےک

 فعلی انبتکر ڑنایکاکن اروا یہ تسلقوکخ وف یراجاتراکرخ آی ٹوبہ گنج تسدرب ز ںی تولا ے الع ےک روک ں وچ لود



 ڈش
 لاوزرئ ۶۴لا آ ۹ ا مدح ل ۔نورلقن بارات

 سارو صان ار کک 5ا روا یک خپ ےس الع ےس ول ےک اش ےن اد ےک لارواایدرکل ےن زطقن اطلس شی ایگوہرامفرگ:یزعنادبعن بیس ت7
 2 کر سده

 اگر اشا ب بعد یتیم عن 2 لپ کر طقناطاس
 Sk الا

 تر لب و 2 ا TE اد اک تکاب
 در کر E E ر ۳

 2 0 لک بیاخے E ا ۷ و و 2 و
 ۔یئیہ میگن من نی نونو م اشور روا

 ایت ر قاب نا اک ۃ ام فنم نب روصنم بر یقتاب تسایر یدزج کیا فرص یکن ادناخ لولا ما... تو یوزر یل وا ۱

 یکی ارحب ےک روتر چروک را رب وک اا یس کر رباط اطلس حب ےک یک اروا اکر راتب نار جے س فر ین اوکس ا ےن زن اطلسنویک
 رضا وگو اعم قلم لار ای اف ی کن اس مکس لات کیک یر یترکتمولع یم یئراد تام رف یکن ادنان کرت یک او

 ۔اگیاجایکن ایبودمآ کا یعجاہگدہ `

 مود هصح اک مشش دلج هلل دمحلا

 اوه متخ



 بتکویدجرنچ یار ات یئالحا
 ل

2202 ۱ 
 یر دعس نب ھشڈلادیاسالم زارا روا تتسم اال ا

 نون
 ٹول نبا نر بیرم ہوۓ

 ین
 نکا لیا اکو نیند اقدظفاَت  ةيادبلا ةياهنلاهمرتودرا

 یا
 یدابآب ین ناخ ماشربکاان الوم

 تا
۱ 

 و
 نر ن رغ اما یا خیر تجروررا

 بک ا ےن 1 ب

 مرکو نما و نا ت تشر 7 |
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